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ağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında başlattığımız
sağlıkta performans ve kalite uygulamaları önemli bir
noktaya gelmiştir. Artık, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımız
performans ve kalitenin önemini anlamış bulunmakta olup
sağlık hizmeti sunumunu daha ileri bir düzeye taşımaya devam etmektedirler. Biz de bu aşamada sağlıkta performans
ve kalite uygulamalarına rehberlik etmek amacıyla, alanında ilk ve tek olacak olan uluslararası hakemli bir dergi olan
“Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi”ni ve okumakta olduğunuz “Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı”nı
okuyucularla buluşturarak söz konusu çalışmalara katkımızı artırarak devam ettirmek niyetindeyiz. Her iki süreli yayınımız da tüm çalışma arkadaşlarımızın ve akademisyenlerin yayınlarına açık olup bundan sonraki süreçte yayınlanmasını arzu ettiğiniz özgün ve bilimsel eserleri bizlerle paylaşabilirsiniz.
Ulusal bir model olarak uygulamaya devam ettiğimiz
sağlıkta performans ve kalite uygulamaları ile kendimize
has, insan merkezli, toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan, bilimsel çalışmalarla gelişmiş ülkelerin sağlık alanında yaptıkları yenilikleri örnek alarak etkili, verimli ve
erişilebilir bir sağlık sisteminin temelini oluşturduk. Bundan
sonraki süreçte Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında yürütülen performans ve kalite uygulamalarını,
sağlık hizmeti sunan özel kurum/kuruluşları da sistem içerisine dahil ederek sürdüreceğiz.
Bu kapsamda yeni sayımızı da kamuoyunca yakından
takip edilen ve merak edilen özel hastanelerin sınıflandırılması ve hasta güvenliği konularına ayırdık. Ayrıca, Daire
Başkanlığımız tarafından büyük titizlikle yürütülen uygulamalara ve yeniliklere yer verdik. Sınıflandırmayla ilgili yazıların çok faydalı olacağına inanıyor, sağlık çalışanlarımıza
çalışmalarında katkı sunmasını diliyorum. Dergimizin yeni
yüzü ve yeni içeriğiyle güncellenmesinde emeği geçen tüm
arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim.
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Hastane Sınıflandırmaları
Uluslararası Deneyim

Günümüzde hastane
sınıflandırmalarının en yaygın
gerekçesi, hizmet kullanıcıların,
finansman sağlayıcıların ve hizmet
sunanların alınan/ödenen/verilen
Adres : Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut
hizmetlerin kalitesine dayalı sağlık
Sok No:19 Kat:4 Kolej / ANKARA
sistemi kararları alabilmelerine
Telefon : (312) 458 Performans
50 02 – 458 50
11 ve Hasta Güvenliği Ajansı
Kalite
olanak sağlayacak verilerin
Faks : (312) 435 16 79
sistematik olarak sağlanmasıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi
ve Kalite Geliştirme Daire
Başkanlığı’nın Yayın Organıdır.

2

www.performans.saglik.gov.tr
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Özel Hastanelerin
Sınıflandırılması
Son yıllarda sağlık sistemimizde,
teknolojik gelişmeler ve kalite
sistemindeki hızlı ilerlemelerle bir
takım değişiklikler olmuştur. Bu
değişiklikler, hem sağlık hizmetlerine
erişimin önündeki engellerin
kaldırılmasını hem de sağlık
hizmetlerine olan talebi de artırmıştır.

Özel Hastane
Sınıflandırmaları Çalışmaları
Hakkında Sağlık Bakanı
Prof.Dr. Recep Akdağ’a Bilgi Verildi
7 Temmuz 2009 tarihinde saat 20.00’da Sayın Bakanımız Prof.
Dr. Recep AKDAĞ ile Özel Hastanelerin Sınıflandırılması ve
Özel Hastane Hizmet Kalite Standartlarının Değerlendirilmesi
ile ilgili toplantı yapılmıştır. Toplantıya Müsteşar Yardımcımız
Prof. Dr. Adnan ÇİNAL, Bakan Müşaviri Dr. Mehmet DEMİR,
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanımız
Dr. Hasan GÜLER, Daire Başkan Yardımcımız Uz. Dr. Dilek
TARHAN, Kalite Ölçütleri Geliştirme Şube Çalışanlarımız ile il
performans ve kalite koordinatörlüğü biriminde çalışan
değerlendiriciler katılmıştır

34 44 52
Sınıflandırma,
Kalite ve Hasta Güvenliği

Vaka Karması
ve Sınıflandırma

Kaliteli bir sağlık hizmetinden söz
edebilmek için; kaynakların verimli
bir şekilde kullanılması ve
dağıtılması, etkili ve hakkaniyete
özen gösteren hizmet sunumu ve
hizmeti kullananların hizmet
aldıkları sırada ve sonrasında
memnuniyetlerinin sağlanması
gerekmektedir.

Sağlık sektörü içerisinde yer alan
hastaneler birbirinden farklı
yapıdadırlar. Mülkiyet açısından
kamu ve özel olarak ikiye
ayrılmaktadırlar.

Fransız Sağlık Sisteminde
Akreditasyon ve Kalite

Sağlık sistemi, sürekli olarak yeniliğe ve
geliştirilmeye açık bir alan olarak karşımıza
çıkmakta, bu yenilik ve gelişmeler bir
yandan rekabetin ve teknolojik gelişmenin
gerektirdiği iyileştirme çabaları olarak öte
yandan da devletin doğrudan veya dolaylı
olarak müdahalesi ile reform çalışmaları
Performans
Kalite
ve Hastagöstermektedir.
Güvenliği Ajansı
olarak
kendini
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Özel Hastaneler Hizmet Kalite
Standartları Bilgilendirme
ve Değerlendirme Toplantısı
İstanbul ve Ankara’da yapıldı
Özel Hastanelerde Kalite Standartları kapsamında Daire Başkanlığımızca İstanbul ve Ankara’da olmak üzere tüm özel hastane temsilcilerinin katılımıyla ikişer günlük
bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları”nın ilki, 6–7 Ağustos 2009 tarihlerinde İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ikincisi ise
13–14 Ağustos 2009 tarihlerinde Ankara
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da yaklaşık 200, Ankara’da ise 230 olmak üzere 81
ildeki 400’den fazla özel hastaneden kalite
temsilcileri ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların açılış konuşmaları
üst düzey yöneticiler tarafından yapılmıştır.
Yapılan konuşmalarda, Bakanlığın kamuözel-üniversite ayrımı yapmadan tecrübe ve
yetkinliklerin bir araya getirilmesine verdiği
öneme değinilmiştir. Hizmet kalitesinin yükseltilmesinin insani bir görev olduğu, bu konuda kamu özel ayrımı gözetmeksizin sağlık sektöründeki her paydaşın üzerine düşeni yapmasının önemine değinilmiştir. Bu süreçte paydaşlar arasındaki bilgi paylaşımı
ve işbirliği konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme
Daire Başkanlığının çalışmalarının ve Özel
Hizmet Kalite Standartları konusunda vereceği desteğin bundan sonra da artarak devam edeceğinin altı çizilmiştir.
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Daire Başkanlığımızın Özel
Hastanelerde Hizmet Kalite
Standartları çalışmaları
kapsamında “Özel Hastaneler
Hizmet Kalite Standartları”
yayımlanmıştır
Özel Hastanelerde Kalite standart seti,
önümüzdeki süreçte özel hastanelerin değerlendirilmesinde esas alınacak kriterleri belirlemektedir. Bu standart setinin hazırlanması aşamasında özel hastane dernekleri ve sektör yöneticileriyle bir araya gelinerek görüş ve önerileri alınmış ve bu çerçevede gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kılavuzda, Kurumsal Hizmet Yönetimi, Hasta
Hakları, Poliklinik Hizmetleri, Klinikler, Ameliyathane Hizmetleri ve Güvenli Cerrahi Uygulaması, Tesis Yönetimi ve Güvenlik, Enfeksiyonun Kontrolü ve Önlenmesi, Depolar ve
Stok Yönetimi, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon gibi başlıklar altında 400’den fazla kriter
yer almaktadır.

KURUMSALHABERLER

Özel Hastaneler Hizmet Kalite
Standartları Değerlendirme Pilot
Çalışması Ankara’da yapıldı
Sağlık hizmeti sunumunun “kamu-özelüniversite” ayrımı yapmadan sağlık hizmeti
sunumu yapılan tüm alanlarda hizmet kalitesinin artırılması, sürekli iyileştirme yaklaşımı
temelinde hizmet kalitesi gelişiminin sağlanması, sağlık kurumlarının kendileri için belirlenen hizmet kalitesi düzeyine ulaşması ve
kalite kültürü içinde hizmetin sunularak halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması konusunda Başkanlığımız tarafından performans
ve kalite çalışmaları yürütülmektedir. Bu
amaç doğrultusunda Başkanlığımızca, Özel
Hastanelerde Kalite Standartları kapsamında Ankara’daki 8 özel hastanede “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Pilot Değerlendirme Çalışması” gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışma ile Bakanlığın “kamuözel-üniversite” ayrımı yapmadan tecrübe
ve yetkinliklerin bir araya getirilmesi adına
yürüttüğü çalışmanın önemli bir basamağını oluşturmuştur. Bu süreçte paydaşlar arasındaki bilgi paylaşımı ve işbirliği konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının
yürüttüğü çalışmanın uygulama açısından fizibilitesi gerçekleştirilmiş olup Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları çalışmasının
önemli bir etabı daha tamamlanmıştır.

Daire Başkanlığımızca 17 İlde
Çapraz Değerlendirme Yapıldı
Başkanlığımız tarafından “kurum altyapı
ve süreç değerlendirme katsayısının tespit
edilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması” amacıyla 2007 yılı III. Döneminden
bu yana toplam 17 ilde çapraz değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu değerlendirme çalışmaları neticesinde hem her bir ilin
kendi hizmet kalite çalışmalarını objektif bir
gözle görmesi sağlanmış hem de hizmet kalite standartları açısından karşılıklı deneyim
paylaşımı sağlanarak “kaliteli sağlık hizmeti sunumu yaklaşımının” yaygınlaşması adına ciddi bir adım atılmıştır.
Yapılan çalışmalarla ilgili Başkanlığımıza,
hem değerlendiricilerden hem de değerlendirilen illerden alınan geri bildirimlerin olumlu
yönde olması ve kaliteli hizmet sunumu yaklaşımının yaygınlaşması adına çok faydalı
bir çalışma olduğunu belirtmeleri çalışmaların sürekliliği adına sevindiricidir.

Performans Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı
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II. Uluslararası Sağlıkta
Performans ve Kalite Kongresi

EMAS
Çalışmaları Devam Ediyor
Bio-Energy assessment by EMAS
Başkanlığımızın, 7 Nisan 2009’da
SWOT(GZFT) Analizinin ve Türkiye’nin EMAS
Stratejisinin Hazırlanmasına İlişkin Çalıştaya
katılımı ile başlayan EMAS yolculuğu daha
sonra EMAS Çalışma Grubuna, Başkanlığımız personellerinden 1 kişinin katılımıyla devam etmiştir. 15-16-17 Haziran 2009 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “Türkiye’de
EMAS (Eko-Yönetim ve Tetkik Programı)
Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin
Teknik Asistanlık Eğitim Kursu”na Başkanlığımız personellerinden 3 kişinin katılımı sağlanmış olup ülkemizdeki sağlık kurum ve kuruluşlarında EMAS kriterlerinin “hizmet kalitesi kriterlerine” dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır.
Yapılacak çalışmalarla ülkemiz sağlık hizmeti sunucularının “çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturabilmeleri” sağlanacaktır.
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Bakanlığımız tarafından 19-21 Mart 2009
tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası
Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nin
ikincisi 2010 yılı içinde düzenlenecektir. 1013 Mart 2010 tarihlerinde gerçekleştirmeyi
planladığımız “II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nin ana teması olarak “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” belirlenmiştir. Kongrede dört günlük bir
program çerçevesinde sağlık sektörünün
tüm paydaşlarının bir araya geldiği oturumlarda kongrenin ana teması çerçevesinde
bilgi paylaşımının sağlanması ve daha güvenli, etkili, verimli, erişilebilir ve hakkaniyetli
bir sağlık hizmet sunumunun gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Paralel oturumlar şeklinde gerçekleşecek
olan kongrede, hastanelerin teşviki konusunda teşvik mekanizmaları, kurumsal ve bireysel teşvik yöntemleri, teşvik mekanizmalarının klinik etkinlik ve eğitim boyutuna etkileri, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve yönetici performansı konuları uluslararası tecrübeler ve yerel uygulamalar çerçevesinde ele
alınacaktır. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün
de vurgu yaptığı yaptığı “Güvenli Hastaneler” konusunda ise standartlar, çözümler ve
yönetim süreçleri tartışmaya açılması hedeflenmektedir.
Bilimsel tebliğlerin ve uygulama örneklerinin paylaşılacağı Kongre Programına ilave
olarak, kongreye katılacak sağlık profesyonellerine performans yönetimi, hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve laboratuar güvenliği
konularında 1 günlük kurslar halinde eğitimler verilmesi planlanmaktadır.

KURUMSALHABERLER

Özel Hastane
Sınıflandırmaları Çalışmaları
Hakkında Sağlık Bakanı Prof.Dr.
Recep AKDAĞ’a Bilgi Verildi
7 Temmuz 2009 tarihinde saat 20.00’da
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ ile
Özel Hastanelerin Sınıflandırılması ve Özel
Hastane Hizmet Kalite Standartlarının Değerlendirilmesi ile ilgili toplantı yapılmıştır. Toplantıya Müsteşar Yardımcımız Prof.
Dr. Adnan ÇİNAL, Bakan Müşaviri Dr. Mehmet DEMİR, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanımız Dr. Hasan
GÜLER, Daire Başkan Yardımcımız Uz. Dr.
Dilek TARHAN, Kalite Ölçütleri Geliştirme
Şube Çalışanlarımız ile il performans ve kalite koordinatörlüğü biriminde çalışan değerlendiriciler katılmıştır. Toplantıda Sayın Bakan Müşaviri Dr. Mehmet DEMİR özel hastanelerin sınıflandırılması ile ilgili açıklayıcı bir
sunum yapmıştır. Bu kapsamda Sayın Bakanımız; kamu-özel işbirliğinin önemi ve hizmet kalitesinin sağlık sektörünün tamamında yükseltilmesi sonucunda vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden maksimum faydayı
elde etmesi için yapılacak olan değerlendirmelerin önemine vurgu yaparak başarı dileğinde bulunmuştur.

“PATH Projesi Hazırlık Toplantısı”
Ankara’da Yapıldı…
Başkanlığımız tarafından yürütülen PATH
projesi kapsamında “PATH Projesi Hazırlık
Toplantısı” Ankara’da başladı. İki gün sürecek olan toplantıya PATH Ülke Koordinatörü Dr. Mehmet DEMİR, Performans Yönetimi
ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Dr. Hasan
GÜLER, proje yürütücülerinden DSÖ Teknik Uzmanı Dr. Ann-Lise GUISSET, Slovenya
ülke koordinatörü Dr. Miran REMS ve PATH
katılımcı hastane temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda katılımcı hastanelerle tanışma
fırsatı yakalanmış ve projenin detayları paylaşılmıştır.

Performans Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı
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Sağlıkta Kurumsal Performans
ve Kalite Uygulamaları

PATH (Performance Assesment
Tools for Quality Improvement in
Hospitals) Sayfası
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, 2003 yılında hastane performansını değerlendirmek için esnek ve kapsamlı bir
araç geliştirmek amacıyla Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları (PATH) projesini başlatmıştır. Bu
proje hastanelerin uzman desteği ve katılımcı hastaneler ile bir ağ oluşturarak performanslarını değerlendirmek, sonuçlarını sorgulamak, gelişme için bu sonuçları eyleme
dönüştürmek konusunda ülkeleri ve hastaneleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bugün
için PATH projesi kapsamında 13 ülke ve
150’den fazla hastane yer almaktadır.
Türkiye Koordinatörlüğü olarak Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisince yürütülen
PATH projesi için T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekip
tarafından 2008 yılı başından bu yana projeye katılım için çalışmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda Viyana’da düzenlenen “PATH
Halk Sağlığı Konferansı”na katılım sağlanmış olup; ülkemizin PATH’e katılımı konusunda görüşmelerde bulunulmuştur.
2009 yılı başından bu yana da projeye
aktif olarak 14 hastaneyle projeye katılım
sağlanmıştır. PATH Projesi hakkında bilgi
paylaşımının daha hızlı sağlanması amacıyla web sitesi yayına girmiştir.
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Sağlık hizmetlerinin kendi iç dinamizmiyle toplumun beklentilerine göre yenilenen bir
şekilde sürdürülmesi anlayışı bugünün sağlık sisteminin temelini oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak daha iyi hizmet vermek
amacıyla kalite, kaliteyi desteklemek amacıyla finansal teşvik önemli bir role sahiptir.
Çağdaş sağlık yönetimi anlayışını benimseyen T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm
Projesi kapsamında 2003 yılından bu yana
performans kalite uygulamalarına devam etmektedir.
Sistemden aldığı geri bildirimler, incelenen uluslararası örnekler ve ülkenin özgün
koşulları göz önüne alınarak oluşturulan performans ve kalite sistemi bu yayında onu şekillendiren ve uygulanmasında esas alınan
mevzuatın ağır dilinden arındırılmış anlaşılır biçimde sunulmuştur. Model planlanırken
bu uygulamaların sadece kamu hastanelerinde değil tüm ülkede verilen sağlık sisteminin performans ve kalite esaslarına göre
şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu yayın,
sistemin yapılanmasını detaylı biçimde incelmek isteyen herkesin başucu kitabı olacaktır.

I. Uluslararası Sağlıkta
Performans Ve Kalite Kongresi
Bildiriler Kitabı Yayımlandı
19-21 Mart 2009 tarihleri arasında ilki düzenlenen “Uluslararası Sağlıkta Performans
ve Kalite Kongresi”nde sunulan bildiriler üç
ciltte toplanarak kitaplaştırıldı. Kongrede sunulan bildiriler genel olarak, hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde performans yönetimi ve performansa
dayalı ödeme çalışmalarına odaklanıyor. Bu
çerçevede, sağlık hizmetlerinde performans
yönetimi, kalite geliştirme ve hasta güvenliği
uygulamaları konularında yeniden yapılanma, uygulamalar, elde edilen sonuçlar, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri bildiriler
kapsamında tartışılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, performansa dayalı ek ödeme uygulamaları, sağlık hizmeti uygulamalarında kalite
geliştirme, hasta güvenliği ve çalışan güvenliği, sağlık politikaları ve bununla ilgili sosyal
bilimler kapsamındaki konuları içeren makalelerin İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanabileceği, disiplinler arası, bilimsel ve hakemli
bir dergi olan Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi” altı aylık periyodlarla yılda iki kez çıkarılacaktır.

KURUMSALHABERLER

Sağlıkta Performans
ve Kalite Dergisi

Ülkemizde alanında bir ilk olacak olan
“Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi” uluslar arası standartlarda çıkarılacak bilimsel
bir dergi olacaktır.Hem sağlık alanını hem
de sağlıkla ilgili sosyal bilim alanlarını kapsıyor olması da dergimizin disiplinler arası
sahada büyük bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Yayımlanmasını düşündüğünüz bilimsel makaleleri performansyonetimi@saglik.gov.tr adresine gönderebileceğiniz gibi ayrıntılı bilgilerede internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sağlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile
akademisyenlerin pratik ve teorik alanda
güncel gelişmeleri paylaştığı bir platform
olan Uluslararası Sağlıkta Performans ve
Kalite Kongresinin ortaya çıkardığı bilgi birikimi bildiriler kitabı aracılığıyla daha geniş
kitlelere ulaşabilecek. Üç ciltte toplanan bildiri kitapları panelist, tebliğ sahibi ve dinleyici olarak Kongreye katkıda bulanan katılımcılara ulaştırılmak üzere İl Sağlık Müdürlüklerine ve 35 fakülte dekanlığına gönderildi.

Performans Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı
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KURUMSALHABERLER

Girişimsel İşlemler Listesinin
Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı
Başkanlığımızca, 17-19 Haziran 2009
tarihleri arasında Ankara İli Kızılcahamam
İlçesi’nde “Girişimsel İşlemler Listesinin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı” adı altında
bir organizasyon gerçekleştirildi.
Toplam 45 branştan 119 uzman tabibin
katılımı ile gerçekleştirilen Çalıştay’da, tabip
muayene ve girişimsel işlem puanlarının ana
temelini oluşturan SUT Ek–7, Ek–8 ve Ek9’da yer alan işlemlerin uzmanlık dalları tarafından yeniden gözden geçirilerek, kural ve
puanlarının değerlendirilmesi sağlandı.
Asya Termal Otel’de gerçekleştirilen bu
çalışmada, branş grupları tarafından öncelikle Sağlık Uygulama Tebliği Ek-7, Ek-8 ve
Ek-9’da yer alan işlemlerden kendi branşları ile ilgili işlemler işaretlendi, seçilen işlemler
süre, risk ve emek yoğunluk olarak üç faktör
üzerinden puanlandırıldı.
Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarında 2004 yılından itibaren uygulamaya başlanmış olan performansa dayalı ek
ödeme uygulaması, uygulamaya konulduğu tarihten itibaren sürekli olarak izlenmekte ve sahadan gelen geri bildirimler ve daha
iyi sağlık stratejileri çerçevesinde uygulama
esasları ve tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları güncellenmektedir.

Başkanlığımızca gerçekleştirilen söz konusu Çalıştay ile ek ödeme yönetmeliği uyarınca personele ödenecek ek ödeme tutarının belirlenmesine esas tabip muayene ve
girişimsel işlem puanlarına yönelik olarak;
► Sağlık Uygulama Tebliği Ek-7, Ek-8 ve
Ek-9’da yer alan işlemlerin “işlem adı
ve açıklamasının” güncel hale getirilmesi,
► İlgili branş uzmanları tarafından yapılan
işlemlerden Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almayan işlemlerin belirlenmesi,
(SUT’ta yer almadığı için farklı bir kod
işaretlenen veya benzer bir kod olmadığı için işaretlenemeyenler)
► İlgili branş uzmanları tarafından SUT
Ek-7, Ek-8 ve Ek-9’da yer alan işlemlerden kendi branşını ilgilendiren işlemlerin belirlenmesi
► Uzman hekimler tarafından kendi
branşlarına ilişkin tüm işlemlerin; işlemin riski, süresi ve emek yoğunluk derecesine göre en yüksekten en düşüğe
doğru sıralanması,
► Hekimler tarafından yapılan işlemlerin
raporlaması aşamasında ortaya çıkan
hataların en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi
amaçlanmıştır.
Toplam 45 branştan ve 119 tabipten oluşan gruplar, Başkanlığımız personelinin koordinatörlüğünde çalışmalarını tamamladı.
Müsteşar Yardımcımız Sabahattin AYDIN’ın
performans sistemi hakkındaki konuşmalarının ardından katılımcıların soruları cevaplanmıştır
Çalıştay aşamasında elde edilen veriler,
MS Access tabanlı bir programda toplandı
ve verilerin analizine ilişkin çalışmalar devam
etmektedir.

12

Performans Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı

Performans ve Kalite
Yönetimi Kursu İçin Eğitimci
Adayları Belirlendi
25-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da 24 ilden 130 kişinin katılımıyla ilki gerçekleştirilen performans, kalite
ve hasta güvenliği eğitimlerinin Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlamaktadır. Hizmet kalite standartları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde performans, kalite ve hasta güvenliği konularında hali hazırda kendi
alanlarında uzman personel tarafından verilen eğitimin ülke geneline yaygınlaştırılması
ile birlikte eğitimci ihtiyacı ön plana çıkmıştır.

KURUMSALHABERLER

PERFORMANS YÖNETİMİ
KALİTE GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

Başvuruda bulunan adaylar Performans
Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek başvuru yaptıkları konularla ilgili sunum yapmak üzere
Başkanlığımıza davet edilmişlerdir. Sonuç
olarak, yapılan başvurular arasından hizmet
kalite standartları çerçevesinde gerçekleştirilen yazılı sınav ve başvuru alanıyla ilgili sunumları sonucunda yapılan sıralamaya göre
en başarılı olan adaylar “eğitimci” olarak belirlenmiştir.
Performans ve Kalite Yönetimi Kursu
için eğitimci kadrosunun güçlendirilmesini amaçlayan Dairemiz, ekim ayı içerisinde
“laboratuar hizmetleri”, enfeksiyon kontrolü
hizmetleri”, “yoğun bakım hizmetleri”, “ameliyathane hizmetleri ve güvenli cerrahi”, “görüntüleme hizmetleri ve radyasyon güvenliği” alanlarında yeni eğitimciler belirlemek
üzere, yine sağlık kurum ve kuruluşlarımızda
görev yapan ve başvuru alanlarında eğitimli ve nitelikli personel arasından sınav ve mülakat esaslarına göre bir değerlendirme çalışması gerçekleştirecektir.

Bu kapsamda Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde “çalışan güvenliği”, “bilgi
güvenliği”, “acil servis hizmetleri”, “güvenli
kan transfüzyonu” ile “tesis yönetimi ve güvenlik” alanlarında eğitimci adaylarına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan duyuru neticesinde sağlık kurum ve kuruluşlarımızda görev
yapan ve başvuru alanlarında eğitimli ve nitelikli personel arasından seçilmesi planlanan eğitimci adaylığına yaklaşık 100 başvuru gerçekleşmiştir.

Performans Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı
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Hastane Sınıflandırmaları

Uluslararası Deneyim
Uzm.Dr. Seda USUBÜTÜN
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Günümüzde hastane sınıflandırmalarının
en yaygın gerekçesi, hizmet kullanıcıların, finansman sağlayıcıların ve hizmet sunanların alınan/ödenen/verilen hizmetlerin kalitesine dayalı sağlık sistemi kararları alabilmelerine olanak sağlayacak verilerin sistematik olarak sağlanmasıdır. Bu amaçla sağlık sunucuların -hastanelerin ve hekimlerin- profilleri çıkarılmakta ve çeşitli nitelikleri derecelendirilmektedir. Bu derecelendirmeler bazı ülkelerde kamusal otoritelerce bazı ülkelerde ise bağımsız özel kuruluşlarca yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmelerin sunulduğu halka açık
raporlar ve web siteleri sayesinde hizmet kullanıcılar sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesini,
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Bu yazıda Sağlık Bakanlığı’nın
kendi özgül ihtiyaçlarından
kaynaklanan hastane
sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi
için incelenen ve yararlanılan uluslar
arası deneyimlere bazı kısa örnekler
verilecektir.

hasta güvenliği düzeyini, verilen hizmetin sonuçlarını ve maliyetlerini sorgulayabilmekte,
bu bilgileri sağlık sunucu seçimlerinde kullanabilmektedirler.
Hastane sınıflandırmalarında uluslar arası
deneyim yapılan bu değerlendirmelerin çok
farklı ihtiyaçlardan yola çıkabildiğini ve farklı
işlevler görebildiğini söylemektedir. Örneğin
hastane “sınıflaması” veya “gruplandırması”
terminolojisi daha çok ödeme kuruluşlarının
ödemeye esas oluşturabilecek sağlık kuruluşu
özelliklerini tanımlama ve sınıflama ihtiyacının
bir uzantısı iken (örneğin Fransa’daki hastane
sınıflaması), hastane “derecelendirmesi” veya
“yıldız verilmesi” terminolojisi öncelikle sağlık
hizmeti kullanıcılarının bilgilendirilmiş seçimler
yapabilmelerine olanak sağlayacak sistematik
değerlendirme çabalarının adlandırılmasında
kullanılmaktadır (örnek ABD ve İngiltere’nin hizmet sunucu karşılaştırmaları). Sağlık kuruluşları

arasında kıyaslayıcı değerlendirmelere (benchmarking) olanak sağlayan sistemleri de bu
kapsamda ayrıca anmak gerekir. Sağlık sunucularının kalite iyileştirme çalışmalarının şeffaf
ve karşılaştırılabilir göstergelerinin oluşturulması ve izlenmesi amacıyla geliştirilen ve kuruluşların gönüllü olarak verilerini paylaşma yoluyla
katıldıkları kıyaslama projeleri de hastane sınıflandırmalarına eklemlenebilecek diğer çalışmalardır (Örnek DSÖ’nün PATH projesi).
Derecelendirme sistemlerine
örnek olarak, Danimarka’daki
“Sundhedskvalitet” sistemi,
NHS’in 2001’de başlattığı yıldızlı
derecelendirme çalışmaları ve
Amerika’dan iki örnek- Medicare
“Hastane Karşılaştırma” sistemi ve
bağımsız bir sistem olarak kurulan ve
çok sayıda hizmet sunucunun gönüllü
verilerinden oluşan “HealthGrade”
derecelendirmeleri- tanıtılacaktır.

Performans Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı
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Bu yazıda Sağlık Bakanlığı’nın kendi özgül
ihtiyaçlarından kaynaklanan hastane sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi için incelenen
ve yararlanılan uluslar arası deneyimlere bazı
kısa örnekler verilecektir. Ödemelerde yararlanılan hastane gruplama ve sınıflama sistemleri için Fransa örneği sunulacak, yıldız verme
ve derecelendirme sistemleri içinse daha geniş spektrumda örneklerden yararlanılacaktır. Derecelendirme sistemlerine örnek olarak,
Danimarka’daki “Sundhedskvalitet” sistemi,
NHS’in 2001’de başlattığı yıldızlı derecelendirme çalışmaları ve Amerika’dan iki örnek- Medicare “Hastane Karşılaştırma” sistemi ve bağımsız bir sistem olarak kurulan ve çok sayıda hizmet sunucunun gönüllü verilerinden oluşan “HealthGrade” derecelendirmeleri- tanıtılacaktır.

Fransa’da Hastane Sınıflaması
Fransa’da özel hastanelerin (kar amaçlı
olan-olmayan) ödemeleri hizmet-başı temelinde gerçekleşmektedir1. Hastaneler ve bölgesel finansman kuruluşları (hastalık fonları) bir sonraki yılın ödemeleri için sabit bütçeler üzerinden anlaşmakta, fona bağlı hastalar
için belli sayıda yatış günü ve hastane başvurusu bu kapsamda karşılanmaktadır. Anlaşılan miktar üzerinden hastanenin kârı olursa bunu pay sahiplerine dağıtabilmekte, ancak bütçenin gerisinde kalması durumunda
açığının sosyal güvenlik fonunca karşılanması söz konusu olmamaktadır.
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Bu sistemde özel hastanelerin ödemeleri
şunlardan oluşur: i) otel-tipi hizmetler ve medikal olmayan personel (hemşire, sosyal çalışmacı, terapist gibi) hizmetleri için günlük
ücretler, ii) ameliyathane ve doğumhane hizmetlerinin ücretleri, iii) ilaç ücretleri, iv) hekim
ücretleri.
Bunlar içerisinde birinci sırada yer alan
otel-tipi hizmetler ve medikal olmayan personel hizmetlerinin ödemesi için saptanacak
olan günlük ücretlerin hesaplamasında hastanelerin uzmanlık alanı ve kalitesine dayalı bir hastane sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Bu sınıflama sistemi ile 1973’den bu
yana, her hastaneye aşağıda yer alan 5 alandaki özelliklerine göre puanlar verilmektedir.
1-

Tıbbi hizmetler

2-

Tıbbi olmayan çalışanlar

3-

Teknik ekipman

4-

Otelcilik hizmetleri

5-

Tümünün bir karması

Toplamda alınan puanlara göre her hastane A, B, C, D veya E sınıfına alınmakta ve her
sınıfta farklı uzmanlık alanlarına göre gündelik ücretler saptanmaktadır. Sınıflama ve puanlamanın gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sosyal güvenlik fonu ve hizmet sağlayıcıların temsilcilerinin de yer aldığı ortak bir komisyonca gerçekleştirilmektedir.
Kategori A’da yer alabilmek 800 puan gerektirmektedir ve sürekli yüksek performansın göstergesidir. Aynı kategoride yer alan

hastaneler bölgesel yerleşimleri ne olursa olsun aynı günlük ücretler üzerinden hasta kabul etmek durumundadır. Bu sınıflama sistemi ile hastaneler hizmetlerini iyileştirmeye,
teknolojiye, ekipmana ve uzman çalışanlara
yatırım yaparak puanlarını artırmaya ve günlük ücretlerini yükseltmeye teşvik edilmektedirler.

Danimarka’daki Sağlık Kalitesi
(sundhedskvalitet) sistemi
Danimarka’daki Sağlık Kalitesi sistemi,
hastanelerin oteller gibi bir yıldızdan 5 yıldıza
kadar, hizmet düzeyi göstergeleri ve sonuçlar üzerinden (belli tanılarda vaka ölüm oranları) derecelendiği bir sistemdir (2). Sistemde değerlendirilen göstergeler: hastanelerin
fiziksek özellikleri (oda başı yatak sayısı gibi),
hasta güvenliği (medikasyon hataları), hijyen
konuları (cerrahi enfeksiyon oranları), yatan
ve ayaktan hasta memnuniyeti, bekleme süreleri ve bazı spesifik hastalık oranları (lenfatik kanser gibi) olarak sıralanabilir.

Danimarka’nın hastane derecelendirme
sistemi Avrupa Sağlık Tüketici Dizini (European Health Consumer Index-EHCI) 2008 raporunda (3) en başarılı kullanıcı kataloğu olarak
değerlendirilmiştir.

İngiltere’de NHS‘in yıldız
verme çalışmaları
NHS’in yıldızlı derecelendirme sistemi ilk
2001 yılında yayımlanmıştır. Bu sistem ile
İngiltere’deki hastaneler, ambulanslar ve birinci basamak hizmetlerine ne kadar iyi çalıştıklarını gösteren otel-tipi yıldızlar verilmiştir (4). Sıfır ile 3 arasında değişen yıldızların
verildiği değerlendirmeleri NHS adına Sağlık
Hizmeti Komisyonu (Healthcare Commission) gerçekleştirmektedir. Değerlendirmelerde yer alan kriterler arasında hükümetin temel sağlık hedefleri de yer almaktadır.
2001’de bu sistem başlatılırken amaç
İngiltere’deki her bir sağlık kuruluşu grubunun (tröstler) performansının gerçekçi bir şekilde saptanabilmesi idi. Ulusal sağlık sisteminin gelişiminin izlenmesi ve iyileşme yönünde attığı adımların değerlendirilebilmesi de bu sayede mümkün olacaktı. Bu sistemde gelir/gider durumu dengede olmayan,
servislerini temiz tutmayan veya hastalarını
yeterince hızlı tedavi edemeyen hastaneler
yıldız kaybedebiliyordu. Benzer şekilde birinci
basamakta Aile hekimine 48 saat içinde ulaşılması, ilaç bağımlılarına veya sigara içenlere yönelik hizmetlerin varlığı bu grup kuruluşların daha düşük veya yüksek derecelendirilmesinde değerlendirilen göstergeler olarak
alınmıştı. Ambulans hizmetleri ve ruh sağlığı
hizmetlerini veren kuruluşlar da yıldızlı değerlendirme kapsamında yer almaktaydı.
İngiltere’deki yıldız verme sistemini eleştirenler ise değerlendirilecek olan alanların hükümetin sağlık hedefleri doğrultusunda önceden haber verilen başlıklar olmasını bir dezavantaj olarak değerlendiriyordu. Diğer bir
eleştiri göstergelerin verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini göstermekten uzak olduğu
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yönündeydi. Hasta güvenliği başlıkları ve
hastalık mortalite oranları henüz göstergeler
arasında yer almamaktaydı.
İngiltere’de 2006’dan itibaren yıldız verme sisteminin yerini Sağlık Hizmeti Komisyonu tarafından hazırlanan yıllık sağlık raporları (annual health checks) almıştır. Bu raporlarda öncesinde değerlendirilenlere göre
daha geniş bir spektrumda göstergeler dikkate alınmaya başlandı. 2004 yılında Sağlık Bakanlığı’nca “Daha İyi Sağlık için Standartlar” adıyla yayımlanan temel standart seti
sağlık hizmeti sunan ve kullananların ihtiyaçlarına uygun verilerin tanımlanması ve toplanmasını hedeflemiştir. Bu değerlendirmelerde hastaların ve hizmet kullanıcıların görüşleri değerlendirildiği gibi klinik performansın izlenmesine yönelik kapsamlı veri kaynaklarından da yararlanılmaktadır.
Bu çalışmaları yürütmekte olan Sağlık Bakım Komisyonu 31 Mart 2009’da isim değiştirmiş ve sorumlulukları Hizmet Kalite Komisyonu (Care Quality Commission) tarafından
üstlenilmiştir5. Hizmet Kalite Komisyonu bu
tarihten itibaren Sağlık Hizmeti Komisyonunun görevleri yanısıra, Ruh Sağlığı Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Teftiş Komisyonu’nun
sorumluluklarını da üstlenmiştir. Son haliyle
kamusal bir yapı olan Hizmet Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:
Sağlık ve sosyal hizmet sunucularının temel kalite standartlarına uyumunu garantilemek üzere kayıt altına alınması
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Sağlık ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi
amacıyla yerelde hizmetleri planlayan ve sunanların bunu ne kadar iyi yaptıklarını saptamak için düzenli değerlendirmelerin yapılması.
Kalite konusunda özellik gösteren bazı
hizmetlere yönelik olarak daha özel değerlendirmelerin yapılması.
Yapılan değerlendirmelerin sonuçlarının raporlanması yoluyla hizmet kullanıcılara kendi
bölgelerinde sunulan sağlık ve sosyal hizmetlerin kalitesini gösteren bilgilerin sağlanması.
Hizmetleri planlayan ve sunanların geliştirmeleri gereken alanları fark etmelerinin ve bu
alanlarda en iyi uygulamaları görerek birbirlerinden öğrenmelerinin sağlanması.
Hizmet Kalite Komisyonu’nun hastane
karşılaştırmalarında kullandığı derecelendirme kriterleri6;
i) Zayıf, orta, iyi ve mükemmel olarak
derecelendirilen genel kriterler: hizmet kalitesi, kaynak kullanımı, temel standartları sağlama durumu, var olan ulusal hedefleri karşılama durumu, yeni ulusal hedefleri karşılama
durumu.
ii) Puanlanan alt kriterler: Güvenlik ve
temizlik durumu, bakım standartları, bekleme
süreleri, itibar ve saygınlık, kamu sağlığı, iyi
yönetim
iii) Özel hizmetlerin değerlendirmesi: çocuklara yönelik, annelere yönelik hizmetler

Sağlık hizmetlerinin ve erişkinlere yönelik
sosyal hizmetlerin izlemi ve teftişi

Amerika’da Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Hastane Karşılaştırma
Sistemi

Standartlara uyumsuzluk saptanması halinde parasal ceza, kamuya açık uyarı ve kapatma gibi yaptırım araçlarının kullanılması

İnternetten ulaşılabilen ve sağlık kullanıcıların yararlanımına açık olan bu sistem
Birleşik Devletler Sağlık ve İnsani Hizmetler
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Departmanı (DHHS)’nin bir kuruluşu olan
Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi
(CMS)’in ve Hastane Kalite Ortaklığı (Hospital Quality Alliance -HQA)’nın çabaları ile
oluşturulmuştur (7). HQA hastanelerde hizmet kalitesini geliştirmek ve raporlamak amacıyla kurulmuş bir kamu-özel ortaklığıdır. Bu
yapı içerisinde tüketiciler, hastaneler, doktorlar, hemşireler, işverenler, akreditasyon kuruluşları ve federal kuruluşların temsilcileri bulunmaktadır.
Sistemde yer alan veriler öncelikle gönüllü
hastanelerden gelmektedir. Ancak 2004’den
sonra çıkarılan ve raporlamayı teşvik eden
bazı düzenlemeler ile önceleri 10 tane olup
zaman içerisinde 27’ye çıkan “başlangıç seti”
göstergeler için hastanelerin kamusal paylaşım izni sağlanmış ve gönüllü bildirimleri artırılabilmiştir.
Hastane Karşılaştırma Sisteminde yararlanılan ve raporlanan ölçütler 4 ana başlıkta yer
almaktadır:
i)

Hastane Hizmetleri Süreç ölçütleri

ii)

Hastane Hizmetleri Sonuç ölçütleri

iii) Hastaların Hastane Deneyimleri
Sörveyi sonuçları
iv) Hastane Ödeme Bilgileri
i) Hastane Hizmetleri Süreç Ölçütleri: Hizmet süreçleri ölçütleri hastanelerin belli
tıbbi durumlarda veya cerrahi işlemlerde hastalar için en iyi sonuçları ortaya çıkaracak olan
tedavileri ne sıklıkta uyguladıklarını ölçmeye
yarar. Bu tedaviler hakkındaki bilgiler hasta
kayıtlarından edinilmekte ve belli oranlar olarak ifade edilmektedir. Eldeki veri çeşitliliği Medicare hastalarını kapsadığı gibi Medicare’in
değişik sağlık planlarındaki hastaları ve hatta
Medicare’de olamayan hastaları içermektedir.
Hastane hizmetleri süreç ölçütleri şunlardan oluşmaktadır:
i) Kalp krizi (AMI) bakımı ile ilişkili 7 ölçüt: gelişte aspirin verilen hasta yüzdesi, taburculukta aspirin verilen aspirin yüzdesi, Sol
Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu için ACE İnhibitörü veya Angiotensin Reseptör Blokörü verilen hasta yüzdesi.. gibi
ii) Kalp Yetmezliği bakımı ile ilişkili 4 ölçüt: Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonu değerlendirilen hasta yüzdesi, taburculuk sırasında
sigara bırakma konusunda danışmanlık verilen hasta yüzdesi.. gibi
iii) Pnömoni bakımı ile ilişkili 7 ölçüt: oksijen ihtiyacı değerlendirilen hasta yüzdesi, hastanede ilk doz antibiyotiği verilmeden önce
kan kültürü alınan hasta yüzdesi..gibi
iv) Cerrahi bakımın iyileştirilmesi projesi ile ilişkili 7 ölçüt: cerrahi kesi öncesi 1
saat içersinde profilaktik antibiyotik alan hasta yüzdesi, cerrahinin 24 saat öncesinde ve
sonrasında uygun venöz tromboemboli profilaksisi alan hasta yüzdesi… gibi
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v) Çocuklarda astım bakımı ile ilişkili 2 ölçüt: astım için hospitalize edildiğinde
rahatlatıcı(kas gevşetici) medikasyon uygulanan çocuk yüzdesi, sistematik kortikosteroid
medikasyonu uygulanan çocuk yüzdesi.
Bu ölçütlerin oluşturulmasında bilimsel kanıtlardan yararlanılmaktadır ve uzman ekipler
ölçütlerin ve dayandığı rehberlerin güncellenmesinden sorumludurlar.
ii) Hastane Hizmetleri Sonuç Ölçütleri: Hizmet sonuç ölçütleri belli durumlardaki
hastalara hastane bakımı aldıktan sonra neler olduğunu gösterir. Ölüm oranları örneğin,
hastaneye ulaştıktan sonraki 30 gün içersinde olan ölümlere odaklanır. Yeniden başvuru oranları ise hastaneden taburculuk sonrası
30 gün içersinde gerçekleşen tekrar başvurularına dayanır. Ölüm oranları ve yeniden başvuru oranlarına bakılarak hastanelerin, komplikasyonların önlenmesinde, taburculuk sırasında hastalara verilmesi gereken danışmanlıklarda ve hastaların ev veya bakım evi gibi
geçiş yapacakları diğer ortama hazırlanmaları konusunda neler yapabildikleri değerlendirilmektedir.
Ölüm oranları ve yeniden başvuru oranları Medicare’de yer alan 65 yaş üstü kişilerden
elde edilen verilere dayanmaktadır. Bu oranların hesaplanmasında risk ayarlaması da yapılmakta, hastaların hastaneye girişlerindeki hastalık şiddetlerini hesaba katan (kontrol
eden) karşılaştırmalara olanak sağlanmaktadır.
Hastane karşılaştırma sisteminde kullanılan sonuç ölçütleri: Kalp krizi, kalp yetmezliği
ve Pnömoni tanıları ile hastaneye kabul edilen 65 yaş üzeri Medicare hastalarının verileri
ile hesaplanan risk-ayarlı 30-gün ölüm oranları ve yeniden başvuru oranlarıdır.
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iii) Hastaların Hastane Deneyimleri Sörveyi sonuçları: Hastane karşılaştırma sisteminde hastaların hastanenin hizmetleri hakkındaki düşünce ve deneyimlerini yansıtmak üzere Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sistemleri için Hastane Tüketicileri Değerlendirme Sörveyi (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems
-HCAHPS)’nden yararlanılmaktadır.
HCAHPS hastanelerden yararlanan hastalar için düzenlenmiş standardize bir ulusal
sörveydir. HCAHPS sörveyi rastgele olarak
saptanan yeni taburcu olmuş hasta örneklemine uygulanmakta ve onların hastane deneyimlerini 10 önemli başlık altında gözden geçirmektedir. Hastane karşılaştırma web sayfasında yayımlanan sonuçlar sayesinde hizmet kullanıcılar kendileri için önemli değerlendirme boyutlarında hastaneler arası karşılaştırmalar yapabilmekte, başvurmayı düşündükleri hastanenin eyalet ve ulusal normlara
göre kıyaslamalarını yapabilmektedirler.
HCAHPS bazı kamu ve özel kuruluşların
ortak bir ürünü olarak geliştirilmiş, finansmanı Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) ve Sağlık Hizmetleri Araştırma ve
Kalite Kurumu (Agency for Healthcare Research and Quality-AHRQ) tarafından sağlanmıştır.
iv)Hastane Ödeme Bilgileri: Hastanelerin
karşılaştırılmasında yararlanılan bir diğer bilgi Medicare’den sağlanan ve belli hastalıklar
için ulaşılabilen Medicare’in tedavisini finanse ettiği hasta sayısı (hizmet hacmi) bilgisi ve
yatan hastalar için ödeme bilgileridir. Hastane Karşılaştırma sitesinde her hastane için ve
seçili DRG’ler için son bir yıllık Medicare ödeme bilgileri yer almaktadır.

Amerika’da bağımsız hastane
derecelendirme sistemi:
HealthGrades
Amerika’da Medicare’in Hastane karşılaştırma sistemi bu alanda yararlanılabilecek tek
sistem değildir. Farklı eyaletlerde farklı sistemler bazıları eyalet hastaneleri ile sınırlı bazıları ise kayıtlı kuruluşların yaygınlığı sayesinde eyaletler arası ve ulusal düzeyde karşılaştırmalar sağlayan farklı derecelendirme sistemleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en
kapsamlı bilgi sağlayanlardan biri Sağlık Notları (HealthGrades) sistemidir.
HealthGrades, 1999 yılında kurulan, merkezi Kolorado’da bulunan ve 160 çalışanı ile ülkedeki 750000 hekim, 5000 hastane
ve 16000 bakımevine ilişkin değerlendirmeler yapan bir bağımsız kuruluştur(8). Kayıtlı
hastanelerin gönüllü olarak sağladığı verilerle oluşturulan ve internetten ulaşılabilen “Hatane Kalite Raporları”’nda yer alan bilgiler şu
başlıklar altında yer almaktadır9:
i)

Hastane bilgileri

ii)

Kazanılan ödüller

iii) Genel hizmet notları
iv) Hasta güvenliği notları
v)

Güvenli uygulamalar

vi) Tıbbi alanlardaki notlar
i) Hastane bilgileri: Bu bölümde, hastanenin büyüklüğü (yatak sayısı), akreditasyon
durumu (ulusal otorite olan JCAHO’dan), sahibinin kim olduğuna (kâr amaçlı olup olmaması, dini veya gönüllü kuruluşlar, ticari kuruluşlar veya bireylere ait oluşu) ilişkin bilgiler
yer almaktadır.
ii) Kazanılan ödüller: Önceki yıllardaki
değerlendirmelerine göre HealthGrades tarafından ödül verilen alanların (Hasta Güvenliği

Mükemmeliyet Ödülü, Yoğun Bakım Mükemmeliyet Ödülü gibi) listelenmesidir.
iii) Genel hizmet notları: Bir uzmanlık
alanında dereceye sahip olunabilmesi için o
alanda birden fazla tıbbi durum veya işlemin
kombine derecelendirilmesi gerekliliğidir. Örneğin Pulmoner Bakım Alanında bir dereceye sahip olması için hastanenin hem kronik
obstruktif akciğer hastalıkları hem de Pnömoni konusunda yıldızlı derecelendirmesi olmalıdır. En iyi, olması gerektiği gibi ve zayıf şeklinde dereceler alınan bu alanlardan bazıları: kardiyoloji, ortopedi, pulmoner hastalıklar,
vasküler hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar, inme ve genel cerrahidir.
iv) Hasta güvenliği notları: Hastanede
uygulanan cerrahiler ve tüm işlemler sonrası oluşabilecek önlenebilir komplikasyonlar ve olumsuz olaylardan hastaları korumak
için hastanenin ne kadar iyi olduğunu gösteren hizmet kalitesi derecesidir. Saptanan 12
hasta güvenliği alanında hastanelerin kendilerinden beklenene kıyasla (beklenenden iyi,
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ortalama, beklenenden kötü) ne kadar iyi bir
performans gösterdiklerinin derecelenmesidir.
Kıyaslama sisteminde yer alan hasta güvenliği göstergeleri: ölüm oranlarının genelde düşük olduğu işlemlerde ölümden korunma, hastanede edinilen bası ülserleri olmaması, zamanında tanı koyma ve tedavi uygulama becerisi, göğüste veya çevresinde bir
işlem veya cerrahi sırasında akciğerlerin çökmemesi, hastanede edinilmiş infeksiyonların
olmaması, cerrahi sonrası kalça kırığı olmaması, bir işlem veya cerrahi nedeniyle aşırı
ezilme ve kanama olmaması, cerrahi sonrası uygun organ fonksiyonları ve elektrolit-sıvı
dengesinin sağlanması, cerrahi sonrası solunum yetmezliği gözlenmemesi, cerrahi sonrası akciğerlerde veya bacaklarda derin ven
trombozları olmaması, cerrahi sonrası ciddi
infeksiyonun önlenmesi ve cerrahi yara yerinde bozulma olmaması.
v) Güvenli uygulamalar: Hastanelerin önlenebilir tıbbi hatalara yönelik güvenli uygulama sistemlerinin varlığını ve standartlara uygunluğunu değerlendiren notlardır. Bu notların
verilmesinde başka bir bağımsız kuruluş olan
Leapfrog Group’un veri sisteminden yararlanılmaktadır(10). Kendini sağlık hizmetlerinin
iyileştirilmesine adamış 160 üzerinde kuruluş
ve şirketin birliğinden oluşan Leapfrog Group tarafından tanımlanmış olan 5 kategoriden
birine yerleşen hastanelerin bu derecelendirme sayesinde hasta güvenliği uygulamalarını
ne ölçüde uyguladıkları ve raporladıkları konusunda fikir sahibi olunabilmektedir.
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Hastaneler Leapfrog’a verilerini gönüllü
olarak göndermekte, HealthGrade ise bu verilere uyguladığı bir yöntem ile hastanelerin
güvenli uygulama pratiklerindeki gelişimlerini derecelendirmektedir. Bu derecelendirmede hastaneler 3 alt başlıkta standartlara uygunlukları açısından tam uyum, kayda değer
gelişim gösterme, biraz gelişim gösterme ve
standartlara uygun olamama kategorilerine
yerleştirilmektedir.
Standartlara uygunluk derecelendirmesi
yapılan 3 alt başlık: bilgisayarlı ilaç order sistemi varlığı, Yoğun bakımda uzman personel
varlığı ve genel güvenli uygulamalar değerlendirmesidir. Son alt başlık olan genel değerlendirmede Leapfrog’un önerdiği uluslar arası kabul görmüş hastalara zararı önleyen, önlenebilir tıbbi hataları en aza indiren
ve yaşam kurtaran 30 uygulama gözden geçirilir. Bu uygulamalarda hedeflenen güvenlik kültürünün yaratılması, bakım gereksinimleri ile hizmet kapasitesinin eşleştirilmesi, bilgi transferi ve iletişimin iyileştirilmesi ve özgül
bakım süreçleri ile güvenli ilaç kullanımı uygulamalarının yerleştirilmesidir.
vi) Tıbbi alanlardaki dereceler: Kişilere
özgü seçimler ile 20 kadar işlem ve tıbbi durum için (100lük bir listeden seçilen) başarı yüzdeleri, ortalama işlem maliyetleri ve ortalama hastanede yatış süreleri bilgilerine ulaşılabilmesidir. Bu derecelendirme alanlarına
örnekler: diyabetik asidoz ve koma, kalp yetmezliği, kalça kırığı ameliyatı, anne bakımı, yenidoğan ölüm hızı ve komplikasyon hızlarıdır.

Sonuç
Uluslar arası deneyim göstermektedir ki, amaç ister ödemeye
esas oluşturacak sınıflandırmagruplandırma sistematiği kurmak
olsun, isterse sağlık hizmet kullanıcısının ihtiyaçları doğrultusunda
hastanelerde verilen hizmetin kalitesinin derecelendirilmesi olsun,
hastanelerin performansını değerlendirmekte kullanılan göstergeler
altyapı, süreç ve sonuç göstergeleri olarak ayrı ayrı ele alınmaktadır. Bu göstergeler hizmet ve klinik standartları belirlemekte, olabildiğince standart, ölçülebilir,
karşılaştırmalara uygun özelliklerde saptanmakta ve izlenmektedir.
Ülkeden ülkeye değişen sistemler
yanı sıra, ülke içersinde eyaletten
eyalete değişen hastane karşılaştırma sistemleri de mevcuttur.
Türkiye’de ikinci ve üçüncü basamakta sağlık hizmeti sunan kuruluşların hizmet kalitesini değerlendirmek için Sağlık Bakanlığı’nca geliştirilmekte olan hastane sınıflama sistemi uluslar arası örneklerin farklı özelliklerinden yararlanmıştır.
Sınıflama sistemimizde yer alan

başlıklar: i)Hizmet kalite standartları, ii)hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği, iii)vaka dağılımı, iv)
kapasite, v)çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar ve vi) sözleşmeye uygunluktur. Bu başlıklar altında kapsanan kuruluş özellikleri ve ölçülebilir göstergeler ajansın bu sayısında yer alan diğer yazılarda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Sınıflama sistemimizde öncelik verilen alanların uluslar arası örneklere olan benzerlik ve farklılıkları incelendiğinde; kuruluşların
alt yapı özellikleri, tesis güvenliği,
otelcilik hizmetleri, kapasite ve verimlilik değerlendirmeleri, hizmet
süreçleri, hasta güvenliği ve çalışan güvenliği, vaka çeşitliliği, hasta memnuniyeti ve hasta hakları gibi alanların yazıda anılan ülke
sistemlerine benzer içerik ve ayrıntıda yer aldığı görülmektedir.
Ulusal hedeflere uygunluk,
toplum sağlığına etki, 30 gün içersinde gözlenen mortalite ve yeniden başvuru oranları gibi klinik sonuç göstergeleri, tıbbi hata oranları, belli tanılar için klinik süreçlerin uygunluğu, klinik rehberlerin

kullanımı, güvenli uygulama pratiklerinin kuruluşlardaki varlığı ve
sonuçlarını saptamaya yönelik
göstergelerin ise İngiltere ve Amerika hastane derecelendirme ve
karşılaştırma sistemlerinde oynadığı rolü ülkemizdeki sistemi geliştirirken gözden kaçırmamak gerekir. Tanı karması, kodlama ve kayıt
sistemlerinin ve eğitimli personelin
öncelikli varlığını gerektiren bu tür
klinik değerlendirmelerin altyapı
ve insan kaynakları sorunları çözüldükçe sağlık kuruluşlarının verdiği hizmetin nihayi sonucunu değerlendirmeye yönelik derecelendirme sistemlerinde yerini alması
kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Hizmet sunucuların kendini
değerlendirme ve kalite iyileştirme
çalışmalarını halka açık ve şeffaf
bir şekilde yapmalarını sağlayan
hastane derecelendirme ve karşılaştırma sistemlerinin sağlıkta performans yönetimi ve kalite geliştirme kaygılarına yanıt veren ve bu
yazıda özetlenmeye çalışılan farklı
özellikleri ülkelerin nitelikli bir sağlık sistemi geliştirme çabalarında
her yönüyle değerlendirilmelidir.
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Neden Sınıflandırma
Son yıllarda sağlık sistemimizde, teknolojik
gelişmeler ve kalite sistemindeki hızlı ilerlemelerle bir takım değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler, hem sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını hem de sağlık hizmetlerine olan talebi de artırmıştır. Ancak bu artan taleplerin mevcut kaynaklarla karşılanması konusunda önemli bir sorun vardır. Bu sorun, kamu hastanelerinde sağlık hizmeti sunumu konusunda, performansın artırılması gereğidir. Bu soruna çözüm olarak kamuda çalışan
işgücüne yönelik performans esaslı bir teşvik
mekanizması kurulmuş ayrıca az gelişmiş bölgelerdeki hekim sayısında artışa gidilmiştir. Bu
soruna bir diğer çözüm yolu olarak da sağlık
hizmetlerinin sunumunda özel sektörün rolünün artırılması sağlanmıştır. Bugün sağlık hizmetinin sunumundaki üç paydaştan Sağlık
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Bakanlığı %55, özel sektör %25 ve üniversiteler ise %16 oranında sağlık hizmeti talebini karşılamaktadır.
Süreç içinde hastanelere yapılan ödemelerle ilgili gelişmeler de olmuştur. Söz konusu
ödemelerde hastanelerin sınıflandırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 2005 yılında ayaktan hastalara yapılan ödemelere yönelik bir sınıflandırma yapılmış, bu hastalara yönelik ödemeleri
farklılaştırmak adına o dönemde Türkiye’deki
tüm kamu, özel, üniversite hastaneleri bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Hastaneler,
eğitim hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi
sınıflara ayrılmıştır. Ayrıca, devlet hastaneleri ve özel hastaneler ise yatak sayılarına göre
sınıflandırılmıştır ve bu hastanelere ayrı ücretler ödenmiştir. Bu uygulama şu anda da
ayaktan ödemelerde kullanılan bir sınıflandırma yöntemidir.

Sınıflandırma kavramı ülkemiz gündeminde son günlerde oldukça yoğun biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Geriye dönüp bakıldığında sınıflandırma konusunda ilgili mevzuatlarda ve uygulamalarda bu konunun yer aldığını görmekteyiz.

ödeme tablosu sınıflandırmayı içermektedir.

2005 yılından sonra da yatan ve ayaktan
hastalara verilen sağlık hizmeti fiyatları, kamu
ve özel hastanelerin statülerine ve birkaç kritere göre farklılaştırılarak bir nevi sınıflama
yapılmıştır. Genel sağlık sigortası kanununda
da buna yönelik bir sınıflandırma şekli yer almaktadır. Şu an uygulanan Sağlık Uygulama
Tebliği’nde (SUT) özellikle ayaktan vaka başı

nıflandırılmış ve bu sınıflara yönelik ayrı ayrı

Burada sağlık hizmet sunucuları üç ana statüye ayrılarak sınıflandırılmıştır. Bunlar üniversite, kamu ve özel hastanelerdir. Ayrıca özel
sağlık hizmet sunucuları da kendi içinde özel
hastane, tıp merkezi ve dal merkezi olarak sıücretler belirlenmiştir.
Özel hastanelerin ruhsatlandırılmasına esas özel hastaneler yönetmeliği incelendiğinde sınıflandırma kavramının uzun zamandır mevzuatta yer aldığı da dikkat çekmektedir.
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2002 yılında yayınlanan “Özel Hastaneler
Yönetmeliği”nde özel hastanelerin sınıflandırılacağını ve bu sınıflandırmanın da bu yönetmeliğe ekli bir çerçevede yapılacağı ifade edilmektedir. O yıllarda yapılan çalışmalara göre sınıflandırmayla ilgili bir takım kriterlerin yer aldığı ve özel hastanelerin bu kriterlere göre sınıflandırılacağı belirtilmektedir. Ancak bu kriterler daha çok yapısal parametrelerden ve teknolojik cihazların varlığının sorgulanmasından oluşmaktadır. Ancak bu kriterler, bugün sağlık hizmeti sunumlarının sınıflandırılması konusunda geçerliliği olmayan
kriterlerdir. Örneğin dış cephe kaplaması, görünüm, zemin kaplaması, çok kanallı televizyon olması, dekorasyon özellikleri gibi bugün için geçerliliği olmayan kriterlerdir. Ayrıca
hastanelerin, sahip olduğu teknik donanım
altyapısı da mamografi, ultrasonografi, kemik
dansitometre, tomografi, MR gibi teknolojik cihazların varlığı sorgulanmış ve puanlandırmada yer almıştır. Bu kriterler artık günümüzde kullanılamayacak, hastanelerin kalite seviyesini yansıtamayacak kriterlerdir. Öte
yandan bu kriterlerin hastanelerin sınıflandırılmasında kullanılamamış olmasından dolayı, yönetmelikte yapılan değişikler sonucunda 2008 yılında bu kriterlerle sınıflama uygulaması tamamen yürürlülükten kaldırılmıştır.
Sonuç olarak bu sınıflandırma modeli kullanılamamıştır. Ancak bu eski sınıflandırma modelinden faydalanarak bazı hastanelerin çeşitli basın organlarında biz A sınıfı hastaneyiz
şeklinde söylemlerini görmek mümkündür.
Hastaneler bu kriterleri kullanarak kendilerini
değerlendirmişlerdir; bizim dış cephe kaplamamız granit, yerlerimiz 1. Kalite malzemeden yapılmış, MR cihazımız var, kemik dansitometre cihazımız var diyerek eski bir alışkanlıkla sınıflarını ifade etmişlerdir. Bugün böyle
bir yaklaşım yeterli bulunmamaktadır.
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Hastanelerin belli kriterlere göre sınıflandırılabileceği İlk defa 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” nda
ifade edilmiştir. Bu sınıflara göre ücret ödenecek, sağlık hizmetlerinin fiyatları farklılaşabilecektir. Bugünkü geri ödeme sisteminde
bu kriterlere bağlı sınıflandırmaya esas ödeme tam olarak gerçekleşmemiştir.
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu” nda sınıflandırmaya yönelik bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanunun 72 ve 73. Maddelerini incelendiğinde “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma
Komisyonu”nun kamu özel ayrımı yapmaksızın; tıp eğitimi, hizmet basamağı, altyapı ve
kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunucularının fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabileceği görülmektedir. Bunun yanı sıra finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibariyle hayati öneme
sahip olması, kanıta dayalı tıp uygulamaları,
maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkili olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca 5510 sayılı kanunda sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının, “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu”nca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin
maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin belirli bir katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını

belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, bu tavan dahilinde alınabilecek ilave ücret oranlarının da Sosyal Güvenlik Kurumunca belirleneceği anlatılmaktadır.
Sonuçta hastanelerin sınıflandırılmasına
ilişkin olarak hukuki alt yapının mevcut olduğu görülmektedir. Önemli olan, bunu pratiğe
dönüştürecek argümanları ortaya koymaktır.
Sınıflandırma mevcut mevzuatlarımızda yer
almasına rağmen bugüne kadar hayata geçirilmesi kısmen gerçekleşebilmiştir. Mevzuatlarda yer alan kriterler ülkenin ihtiyaçlarına,
stratejisine ve önem verdiği konulara göre
belirlenmektedir. Ülkeden ülkeye sınıflandırma mantığı ve kriterleri değişebilmekte ve
bunlar uygulanabilmektedir.
Diğer bir önemli düzenleme ise, özel sağlık hizmet sunucularının hastalardan alabilecekleri ilave ücret oranının en fazla %100 olmasıdır. Bu düzenleme çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun da bazı kriterleri dikkate
alarak bu %100 oranını geçmeyecek şekilde
bir oran belirleyebilecek ve SGK da Bakanlar Kurulunun belirlediği oranlar çerçevesinde özel sağlık hizmeti sunucularına başvuran
hastalardan ilave ücret alabileceklerdir.
Şuan itibariyle bakanlar kurulu özel sağlık
hizmet sunucularının belli hizmetler (acil, kanser, yoğun bakım, kalp cerrahisi hariç) için
vatandaştan en fazla %30 oranında ilave ücret alabileceğini kararlaştırmıştır.
Özel sağlık hizmet sunucuları, bu ilave
ücretin maliyetleri karşılamadığını belirtmişlerdir. Ancak ilave ücretlendirme konusunda bu argümana karşı olarak tüm özel sağlık sunucularının aynı şekilde değerlendirilmemesi, bu oranın farklılaştırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu yöndeki beklentilerden dolayı siyasi otorite tarafından talepler

dikkate alınmış ancak bu oran artırımının bir
kurala bağlanması gerektiği ve özel sektörün
de kendi içinde ilave ücret oranları açısından
farklılaştırılması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Siyasi otorite, özel sağlık hizmeti sunucularının alacakları ilave ücret oranları açısından
5 sınıfa ayrılmasını ve bu ilave ücret oranlarının en yüksekten en düşüğe doğru olmak
üzere %70, 60, 50, 40, 30 olarak farklılaştırılmasına kararlaştırılmıştır.
Bu sınıflandırmada tıp ve dal merkezlerinin
ise en alt sınıfta yer almasını ve onlar için oranın %30 olacağı belirtilmiştir.
Ancak bu noktada sınıflandırmanın neye
göre ve ne şekilde yapılacağı sorularına cevap bulmak ve bir model geliştirmek gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu model uluslar arası
örneklerden yararlanmalı, belli bir amaca yönelik olmalı ve siyasi otoritenin stratejini yansıtmalıdır.

Sınıflandırma Metodolojisi
Sağlık hizmeti sunumunda, hizmet verenler, hizmet alanlar, ödeme kuruluşları paydaşlığı söz konusudur. Bu paydaşlar arasında özel sağlık hizmet sektörünün son üç-dört
yılda hızla büyümesi, toplam sağlık hizmetleriyle alakalı ödemelerde yaklaşık %30a yakın bir pay alması sağlık hizmet sunumunda
önemli bir hizmet görmesi, sayılarının çok artması özel sağlık hizmet sunucularını önemli kılmaktadır.
Dünyadaki son ekonomik gelişmeler ve
sağlık sistemindeki gelişmeler doğrultusunda bu % 30 oranının belirli ölçüde artırılmasının gerektiği yönünde karar verilmiştir. Bu artırmanın bir kurala göre yapılması
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gerekmektedir. Çünkü özel hastanelerin yapıları birbirinden farklıdır. 25 yatağın altında
hastaneler, 100 yatağın üstünde hastaneler
mevcuttur. Ayrıca personel sayısı, ekipmanı,
sundukları hizmetin çeşitliliği ve maliyet yapıları bakımından hastaneler birbirlerinden çok
farklıdır. Bununla birlikte geçmişteki sınıflandırmalardan farklı olarak hem özel sağlık hizmeti sunucularının performanslarının iyileştirilmesi hem de oradaki kalitenin geliştirilmesi,
hizmet alan hastaların haklarının korunması,
hasta güvenliği gibi önemli konuları da içerecek şekilde bir sınıflandırma modeli oluşturularak bu sınıflandırmaya göre de % 30 üzeri artış konusunda çalışmalar yapılmıştır. Özel sektör temsilcileri ile de bu konu yoğun bir şekilde
tartışılmış ve sonuçta hastane sınıflandırılması
konusunda bir model geliştirilmiştir.
İlave ücret oranın farklılaştırılmasına yönelik yapılacak bu sınıflamada özel sağlık hizmet sunucusunun statüsü yanında başka kriterlerin de göz önüne alınmış olduğu görülmektedir
Geliştirilen bu modelde, hastanedeki bütün faaliyetler değerlendirilerek sınıflandırılma
yapılmaktadır. O zaman bir hastanenin tüm
boyutlarının ortaya koyulması gerekmektedir. Ancak bir hastanenin tüm boyutları ortaya konulduğunda o hastane doğru değerlendirilmiş olur. Uluslar arası örnekler incelendiğinde hastanelerin değerlendirilmesi işleminin hastane boyutlarının incelenmesi ile ilgili olduğu görülmüştür. DSÖ’nün önderliğinde
uzun yıllardır yapılan çalışmalarda hastanelerin 6 boyuttan oluşan değerlendirme modelinin doğru olduğuna dair elde kanıtlarda bulunmaktadır. Bu boyutlar; klinik etkililik, verimlilik, sorumlu yönetişim, hasta merkezli olma,
çalışan oryantasyonu ve hasta güvenliğidir.
Hastaneyle ilgili olarak sınıflandırmada bu
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boyutlara yönelik kriterler ortaya konulduğunda hastaneler doğru değerlendirilmiş olacaktır. Bu tezden hareket ederek bu hastane sınıflandırma modeli ortaya çıkmıştır. Bu temel
teorik kavramlardan yola çıkarak hastanelerin
sınıflandırılmasında kullanılacak faktörler ortaya konulmuştur.
Bu değerlendirme model çalışmasında
amaç, özel hastanelerin niteliksel ve niceliksel işlevlerinin tanım ve analizleri yapılarak objektif bir değerlendirme modeli oluşturmaktır. Değerlendirme modeli, hastaneleri sınıflandırmaya temel oluşturmak üzere hastanedeki fonksiyonların ve işlerin göreceli önemlerinin belirlenmesine yardımcı olan
bir tekniği önermektedir. Modelde, hastane
fonksiyonları ve işleri faktörlere ayrılarak analitik bir değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirmede hastane fonksiyonları ve işlerinin
değeri birden çok faktör yardımıyla ve her bir
faktöre belirli bir sistem içinde sayısal puan
verilmesi ile yapılacaktır. Puanlama yöntemi
ile faktör ve alt faktör puanları faktör derecelerine dağıtılacaktır. Faktör puanlarının, faktör
alt derecelerine dağıtımında değişken dizi ile
artış yöntemi kullanılacaktır.
Değerlendirmede kullanılacak faktörlerin
hastaneleri sınıflandırmaya yönelik olması yanında hastanelerin kalitesini, performansını ve
verimliliğini artırmaya yöneliktir. Ayrıca faktörler
sağlık finansmanı da dahil genel sağlık politikalarını desteklemektedir. Faktörler, ileriye dönük
olarak ödemeye esas sınıflandırma ve ödeme
modelleri için fırsatlar ortaya çıkaracaktır.
Bu modelde uluslar arası tecrübeler ışığında sekiz faktör belirlenmiştir. Bunlar, hizmet
kalite standartları, hasta ve çalışan güvenliği, vaka dağılımı, kapasite kullanımı, çalışanlar ve hasta hakları, finansal verimlilik, klinik

etkinlik ve hasta memnuniyetidir. Bu sekiz parametrenin kullanılması konusunda bir ön çalışma yapılmıştır. Bu ön çalışma sonucunda,
bu parametrelerden hangisinin ülkemizdeki
koşullar yönünden veri toplamaya uygunluğu incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda
bazı parametrelerin veri toplama yönünden
uygun olmadığı tespit edilmiştir ve bu sonuçlar doğrultusunda parametrelerin bugün için
kullanımı ertelenmiştir. Örneğin klinik etkinliğin ölçülmesiyle ilgili uzun süreli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu konuda gerek kamu gerekse özel hastanelerde böyle bir veri tabanı bulunmamaktadır. Bu faktör
yönünde yapılacak çalışmalarla önümüzdeki dönemlerde bugün kullanılan modelin klinik göstergeleri de kapsaması sağlanacaktır.
Bu modelde her faktör, kendi içinde bir
öneme sahiptir. Bu faktörlerin puanlandırılması da ayrı bir süreç olarak ele alınmaktadır.
Bu puanlandırma dönemsel ve stratejik olarak
değişebilir. Bir dönem, örneğin, hizmet kalite
standartlarının kapasite kullanımına göre daha
önemli olduğuna karar verilebilir ve . O hizmet
kalite standardının faktör puanı daha yüksek
tutulabilir. Sonuçta bu önümüzdeki günlerde
bu sınıflandırmayla, devletin ne beklediği, özel
hastaneleri hangi yöne sevk etmek istediğiyle
ilgili o faktörlerdeki puanların birbirleriyle olan
dengesinin değiştirilmesi sonucu yeniden belirlenebilecektir. Bugün için belki hizmet kalite
standartları yüksek puanla değerlendirilecekken belki yarın finansal verimlilik daha yüksek
puanla değerlendirilebilecektir.
Hastane değerlendirmesinde
uluslara arası mdoellere uygun
biçimde, verimlilik, sorumlu yönetişim, hasta merkezli olma, çalışan oryantasyonu, hasta güvenliği kavramları
ele alınmaktadır.

Sınıflandırma ile ilgili çalışmalar yaklaşık
olarak bir yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu
bir yıllık çalışma zarfında modelin geliştirilmesi, modelle ilgili parametrelerin ortaya konulması, ve bunun özel sektörle paylaşılması süreçleri yaşanmıştır. Yaklaşık olarak 400
özel hastane kalite temsilcilerine İstanbul ve
Ankara’da özellikle hizmet kalite standartları, hasta hakları ve hasta ve çalışan güvenliği konularını kapsayan ve bu konularda hastanelerde alt yapı çalışmalarının sağlanmasına yönelik eğitimler verilmiştir.
Hastane sınıflandırılması, hastanelerinin değerlendirilmesi dışında birçok amaca da hizmet edecektir. Burada ki öncelikli amaç, bu sınıflandırmanın neden yapıldığının ortaya konulmasıdır.
Özel hastanelerin hizmet kalite sunumundaki performanslarının ölçülmesi, hastanelerdeki hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliğinin değerlendirilmesinin sorumluluğu Sağlık
Bakanlığı’ndadır. Bu konu ile ilgili olarak Bakanlığımız yaklaşık olarak 4 yıllık bir süreçte
her 6 ayda 800 kamu hastanesinin hizmet kalite standartlarının performansının değerlendirilmesi yönünde bir tecrübeye sahiptir. Sağlık Bakanlığı bu tecrübeyi bundan sonra özel
sağlık hizmet sunucularının değerlendirmesinde de kullanacaktır. Bu açıdan burada sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na düşerken bu sorumluluğun yerine getirilmesi için Bakanlık yeni
bir adım atmayacak zaten şu anda elde ettiği mevcut tecrübesini ve kapasitesini kullanacaktır.
Bu sınıflandırma öncelikle özel hastanelerin hastalardan alabilecekleri ilave ücretin
farklılaştırılması için yapılmaktadır. Şu anda

Performans Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı

29

özel hastaneler SGK nın ödediği ücretin en
fazla %30u kadar fazlasını hastadan ilave ücret olarak talep edebilmektedirler. Ortaya çıkan son gelişmeler, finansal krizler, yeni maliyetlerin ortaya çıkmasının sonucu bu oranın yükseltilmesi gerektiği kanaati oluşmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda fazla ödeme oranın tüm hastaneler için % 70 olarak uygulanması doğru olmayacaktır. Çünkü hastanelerin kapasiteleri, maliyetleri, hizmet sunumları ve hizmet verilen durumlar yönünden farklılıklara sahiptirler. Bu veriler doğrultusunda hastanelerin bu faktörler yönünden
sahip oldukları özelliklere göre hastalardan
%30 -%70 arasında ilave ücret alımları sağlanacaktır.
Buradaki kriterler fonksiyonel, ve dinamik kriterlerdir. Sağlık hizmetlerinin daha iyiye, daha verimli ve daha etkin yapılması için
teşvik içeren kriterlerdir. Bu kriterlerin sonucunda hastanelerin mevcut fotoğrafı görülmüş olacaktır. Hastaneler bu mevcut durumlarını geliştirmek için bir çaba sarf edeceklerdir. Bu çaba sonucu vatandaşın daha kaliteli sağlık hizmeti alması sağlanmış olacaktır.
Özel hastaneler böyle bir çaba içine girdiğinde kendilerini geliştirirken öte yandan finansal olarak da daha yüksek oranda ilave ücret alarak daha iyi duruma gelme imkanına
kavuşmuş olacaklardır. Bu şekilde bir denge
oluşacaktır.
Bu değerlendirmenin sonuçları doğrultusunda hastanelerin sınıfları belirlenecektir.
Hastaneler bu sınıflarını ve alabilecekleri ilave
ücret oranlarını görülebilir bir şekilde asacaklardır, çünkü tercihler de buna göre olacaktır. Bir ilde farklı farklı sınıfta farklı ilave ücret
ödenen hastanelerden kendileri için en uygun olanı seçeceklerdir. Hastanelerin adlarını ve bulundukları sınıfları ve alabilecekleri en
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üst ilave ücreti, Bakanlık web sitesinden de
ilan edilecektir.
Bu sınıflandırma çalışması bir takım fırsatları da beraberinde getirmektedir. Bu sınıflandırma sonucunda ortaya çıkan tablo ileride hastanelere yapılan SGK ödemelerinde
de kullanılacak bir parametre olabilecektir.
Ancak öncelikle bu çalışmaların işlediğini ve
ortaya çıkardığı sonuçları ortaya koymak gerekmektedir.
Bu çalışmayla amaçlanan, Türkiye’deki
ruhsatlı hastanelerin sınıflandırılmasıdır. Ruhsat bir hastanenin fiziki olarak sahip olması
gereken özellikleri ve personel gibi minimum
standartları içerir.
Ruhsatlandırma ile akreditasyon kavramına bir arada bakıldığında, ruhsatlandırma
üzerine dünyada yapılan bir takım çalışmalar
vardır. Bunlara örnek olarak belgelendirme
çalışmaları gösterilebilir. Bu belgelendirme
çalışmaları daha çok kalite odaklı belgelendirme çalışmalarıdır. Genellikle ruhsatlandırma zorunluluktur yani bir yerin açılıp işleyebilmesi için bir takım şartları yerine getirmesi gereken durumu ortaya koyar. Sınıflandırmada
kullanılan faktörlere baktığımız zaman bunlar
şu anda dünyada hastanelerin ruhsatlandırma üzerine akredite edilmesinde yani belgelendirilmesinde kullanılan faktörlerle benzerdir. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye’deki
bütün hastaneler ruhsatlı, hastalara hizmet
verebilecek nitelikte hastanelerdir. Ama söz
konusu hastanelerin o ruhsat üzerine performansının geliştirilmesi ve kalite çalışmalarının teşvik edilmesi de önemlidir. Dünyadaki
tecrübe bu çalışmaların biraz daha farklı bir
platformda cereyan etmesi gerektiğini ifade
etmektedir. O platformda işte bu akreditasyon, sınıflandırma, belgelendirme, gibi isimlendirmeden bağımsız olarak, önemli olan

kullandığınız parametrelerdir. Burada kullandığımız parametreler bütün dünyada kullanılan hastanelerin belgelendirilmesi, akredite
edilmesinde kullanılan faktörlerdir.
İlerlemek için ülke örneklerini incelemek,
bu örneklerden yararlanmak ve daha fazlasını araştırmak her zaman gündemimizde olması gereken bir husustur. Güzel uygulamaları da almayı önemseyen yaklaşımla ülke
kaynaklarını, belgelendirme modasına kapılarak, sorgulamadan bir heves uğruna, yurtdışı ticari kuruluşlara aktarmak doğru değildir. Tablonun tümü görülmelidir. Sağlık hizmetlerinin belgelendirme süreci ülke içinde,
ülkenin özgün koşulları gözetilerek oluşturulması gereken bir konudur.
Avrupa tipi akreditasyon modelinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’nın düzenleyici rolünü ön plana çıkaran devletin üst organları

tarafından, belli süre için atanmış uzman bir
yönetim kurulu yönetiminde objektif değerlendirmeyi sağlamak adına Sağlık Bakanlığı’na
bağlı bir kurum oluşturulması ilerleyen dönemler için modelin uygulanmasında bir alternatif olarak düşünülebilir.
Sınıflandırma çalışmalarında dönemsel
bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Bunlar yıllık olarak gerçekleştirilecektir. Hastaneler bir önceki yıl yapılan değerlendirme
çalışmaları sonucunda ortaya çıkan değerleri, puanları ve sınıfları çerçevesinde bir sonraki yıl alabilecekleri ilave ücretler ve sınıfları
belli olmuş olacaktır.
Bu yıl için şöyle bir takvim söz konusudur.
Ekim, Kasım, Ararlık aylarında hastaneler hizmet kalite standartları, hasta hakları, güvenliği ve çalışan güvenliği çerçevesinde değerlendirilerek puanlandırılacaktır. Bu dönem
içindeki vaka dağılımı, kapasite kullanımı,
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çalışanların haklarıyla ilgili puanlar da ortaya
çıkartarak bu yılın sonunda hastanelerin sınıfları belirlenecektir. 2010 yılından itibaren de
hastaneler bir yıl süreyle bu üç ayda yapılan
değerlendirme sonucunda ortaya çıkan puanlarına ve sınıflarına göre hastalarından ilave ücret alırlar.
Ülkemizde % 30’a varan pay ile hizmet
eden yaklaşık 400 hastane bulunmaktadır. Bu
hastanelerde hastaların haklarının ve menfaatlerinin korunması ve garanti altına alınması ve bu konuda ortaya çıkabilecek sorunların
derhal algılanıp çözüm yollarının geliştirilmesi
bakımından değerlendirilmeleri gerekliliği ortaya çıkmaktadır. .
Sınıflandırma birçok fırsatı da beraberinde
getirmektedir. Bunlardan ilki, hastaneler bu
yolla artık daha iyi analiz edilecektir.
Çünkü bir şeyi sınıfladığınız, grupladığınız
zaman daha küçük parçaları değerlendirilecektir küçük parçaları değerlendirmek bir bütünü değerlendirmekten daha kolaydır. Eğer
sektör tek bir sınıf olarak görülürse o zaman
alınacak kararlar, fiyatlar, uygulamalar 400 ü
için de aynı olacaktır. O zaman sorunlar ortaya çıkmaya başlayacaktır çünkü bilinmektedir
ki pratikte bu 400 hastane farklı yerlerde hizmet etmektedir, değişik büyüklüktedir, değişik
sorunlara sahiptir. Sınıflandırmanın ileriye dönük olarak getireceği bir diğer avantaj ise özel
hastanelerin planlanmasıyla ilgili bize bir takım
şifreler vermesidir. Çünkü onların kapasite kullanımı, finansal verimlilikleri, vaka dağılımları
gibi bir takım parametreler bu çalışma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu parametrelere
göre daha iyi bölgesel planlamalar yapılabilir.

Hangi büyüklükte hastane açılması gerektiğine daha iyi karar verebilir. Aynı şekilde ileriye
dönük ödemelerde de bu kullanılabilir.
Vatandaş açısından da şu anda özel hastaneleri değerlendirme konusunda bir kriter bulunmamaktadır. Sınıflandırma ile ilgili
bir takım kriterler konulmuş olmaktadır. Özel
hastaneler daha üst sınıfa geçmek için bir
çaba içerisine girmiş olmaktadırlar. Onların
dikkatleri daha çok kaliteye, performans geliştirmeye, verimliliğe yönlendirilmektedir. Vatandaşın da sağlık hakkını kullanmasını garanti altına alınmış olmaktadır.
Her ne kadar sahiplik açısından özel sektör, kamu, üniversite sektörü olarak isimlendirilse de sonuçta bütün hastaneler kendi kapasiteleri, sorumlulukları, bulundukları yer itibariyle hastanecilik işi yapmaktadırlar. O zaman bu sınıflandırmanın sadece özel sektöre
yönelik değil de bütün sektöre yönelik olması
kaçınılmazdır. Kamu, özel, üniversite, bütün
hastanelerin, aynı kriterler, aynı faktörler, aynı
değerlendirme parametreleri çerçevesinde
sınıflandırılması gelecekte önümüze çıkacak
olan tablo olarak değerlendirilebilir. Bu sınıflandırmaya göre de bu hastanelerle ilgili hem
finansal hem idari kararlar alınmış olacaktır.
Bakanlığın kamu-özel-üniversite ayrımı
yapmadan tecrübe ve yetkinliklerin bir araya getirilmesine verdiği öneme değinilmiştir.
Amacın; israfa yol açmayan, ülke ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve sürdürülebilir bir kalite
anlayışının sağlık sektörünün geneline kazandırılarak norm birliği oluşturmak ve paydaşların farkındalığını arttırmaktır.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesinin insani bir görev olduğu, bu konuda kamu
özel ayrımı gözetmeksizin sağlık sektöründeki her paydaşın üzerine düşeni
yapmasının önemi de aşikârdır.
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Sonuç
Son yıllarda hasta haklarıyla ilgili gelişmeler artmıştır. Asimetrik bilgiye sahip, çaresiz olan
hasta artık güçlenmiştir. Hasta
ve hastanelerin güvenliği gündeme gelmiş, bununla ilgili mevzuatlar yayınlanmıştır.
Bu yaklaşımla kamuda yapılan düzenlemelerin, edinilen tecrübelerin artık özel sektöre aktarılması gerekmektedir. Sınıflandırma çalışmaları da bu şekilde
başlamıştır. Bu çalışmaları teşvik
eden unsur da ilave ücretin belirlenmesi gibi siyasi otoritenin verdiği kararlardır.
Yapılan yeni düzenlemeler

doğrultusunda ister sınıflandırma olsun ister olmasın bu değerlendirme metodu bu ülkede
artık bir ihtiyaçtır. Bu çalışmada
kullanılan parametreler yakın gelecekte özel sektörün global bütçelemesinde ve planlanmasında
da bir kriter olarak kullanılabilir.
Bu çalışmalar sırasında özel
sektöre düşen en önemli görev
ise bu gereklilikleri yerine getirmek ve mevcut kapasitelerini
geliştirmektir. Bu süreçte yapılacak değerlendirmeler bir denetleme olarak algılanmamalı, asıl
amacın özel sağlık hizmet sunucularının hizmet kalitesini arttırmak için teşvik sağlamak ve bu

konulara odaklanmalarını sağlamak olduğu unutulmamalıdır.
Vatandaşa hizmet alımı konusunda serbestlik tanırken alınan hizmetin her yerde aynı olduğu garanti edilmelidir. Özel
sektör ayakta, güçlü ve dirençli olmalıdır. A kalite hastane tanımına bakış açısı farklılaştırılmalıdır. Topluma karşı objektif olarak görevini yerine getirmiş olan
hastaneler ödeme kuruluşuna
karşı daha dik olmalıdır. Sağlık
Bakanlığı bu ortamda ara bulucu olarak yer almak istemektedir. Özel sektörün parasal odaklardan ziyade bu süreçte kaliteye odaklanması gerekmektedir.

SINIFLANDIRMA ÖZEL HASTANELERİN LEHİNE İŞLEYECEK BİR ÇALIŞMA
OLARAK GÖRÜLMELİDİR.
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Sınıflandırma,

Kalite ve Hasta Güvenliği
Uz.Dr. Dilek TARHAN
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Dr. Hasan GÜLER
Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

Kaliteli bir sağlık hizmetinden söz edebilmek için; kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve dağıtılması, etkili ve hakkaniyete özen gösteren hizmet sunumu ve hizmeti
kullananların hizmet aldıkları sırada ve sonrasında memnuniyetlerinin sağlanması gerekmektedir. Mevcut faaliyetlerin (ürün ve hizmet
süreçleri) sürekli iyileştirilmesi ve problemlerin en düşük düzeye indirilmesi yönünde çalışan, çalışanların bu süreçlere gönüllü katılımını sağlayan çağdaş bir yönetim anlayışı esastır.
Kaliteli bir hizmet sunumu hem hizmeti sunan hem de hizmeti alan bireyler için bir ihtiyaçtır denebilir. Hizmeti sunan birey veya kurumlar kötü bir ürün ya da hizmet ortaya koymak için yola çıkmazlar. İyi ürün ya da hizmet
sunumu için gerekli ve yeterli çabayı göstermiyorlar ise bu tutumun farklı sebepleri olabilir. Bu sebepleri şöyle sıralanabiliriz:
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•

Bilgi eksikliği

•

Motivasyon eksikliği

•

Rehberliğin olmayışı

•

Rekabet ortamının olmayışı

• Hizmeti alanların daha iyi bir hizmet
için taleplerinin olmayışı
Özellikle son yıllarda sağlık sektöründe
konunun her iki muhatabı da kaliteli hizmet
anlayışı kavramı ile daha yakından tanışmıştır. Hem hizmet sunucular hem de hizmeti talep eden ve alanların bilgi ve farkındalık düzeyleri her geçen gün daha da artmaktadır.
Hastalar, daha iyi sağlık hizmeti,
sağlık çalışanları ise bunu sağlayabilmek için rehberlik ve bilgi
talep etmektedirler.

Sağlık Bakanlığı doğal olarak, en başından beri bu gelişmelerin içinde olmuş, hasta
hakları, hasta memnuniyeti kavramlarının ülkedeki gelişimi, kalite çalışmalarının teşviki ve
sağlıkta ulusal bir kalite sisteminin oluşturulması yönünde çok önemli adımlar atılmıştır.
Bir yandan kurumsal performans sistemi
vasıtasıyla kurumlarımızda hizmetin kalitesini artıran çalışmalar teşvik edilmiş, diğer yandan rehberler ile sistemi nasıl kurmaları gerektiği konusunda çalışanlarımıza yol gösterilmiştir.
Sağlık sistemimizde ulusal bir kalite yapılanmasının geliştirilmesi “Sağlıkta Dönüşüm
Programı”nın temel hedeflerinden biridir. Bu
nedenle bahsettiğimiz çalışmaların tüm sağlık kurumlarımızı ve sistemin tamamını kapsaması gerektiği aşikârdır.
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Kapsamın bu anlamda genişletilmesine ilk
olarak Özel Hastanelerin Sınıflandırılması çalışması ile başlanmış bulunulmaktadır.

miştir. Böylece, tüm laboratuvarlarımızın, daha
etkin bir şekilde kalite çalışmaları içinde yer almasının sağlanacağını düşünmekteyiz.

Sınıflandırma; özel hastanelerin hastalardan alabilecekleri katkı payının oranını belirlemede Sosyal Güvenlik Kurumuna yol gösterici olurken, aynı zamanda rekabet ortamının
gelişmesine, kalite çalışmalarının özel hastanelerimizde teşvikine ve yaygınlaştırılmasına
yardımcı olacaktır. Şimdiden hastanelerimiz
bu yönde yoğun bir çalışma içine girmişlerdir.

“Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları” toplam 11 ana başlık, 28 alt başlık ve
yaklaşık 1450 standart ile hastane süreçlerini oldukça geniş bir platformda incelemektedir. Ana ve alt başlıklar aşağıda sıralanmıştır:

Standartların
Hazırlanması ve İçeriği
Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları ve rehberler bu çalışmalarda hastanelerimize yol gösterici olan en önemli kaynaklar olarak görünmektedir. Kamu hastaneleri için hazırlanmış olan standartlar bu yönde
revize edilirken özel hastanelerimizin ihtiyaçları ve yapılanmaları göz önünde bulundurulmuştur. Standartlar oluşturulurken yaklaşık 15
özel hastaneyi kapsayan pilot değerlendirmeler yapılmıştır. Bazı konu başlıkları ile ilgili çalışma grupları oluşturulmuş, pek çok uzman tarafından ulusal ve uluslararası kaynaklar araştırılmış, farklı kurumsal yapılanmalar, problemli alanlar, ülke koşulları dikkatle incelenmiştir. Değerlendiricilerin, hastane temsilcilerinin,
farklı çevrelerden çeşitli uzmanların geri bildirimleri, görüş ve önerileri değerlendirilmiş ve
nihayetinde başkanlık ekibinin bugüne kadar
edindiği tecrübe de kullanılarak son derece titiz bir çalışma ile hastanenin tüm süreçlerine
ışık tutan bir rehbere ve değerlendirme aracına ulaşılmıştır. Doğumhane, Ayaktan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri yeni başlıklar olarak eklenmiş, ayrıca Laboratuvar Hizmetleri; Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji,
Anatomik Patoloji olarak 3 bölümde incelen-
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1.Poliklinikler, Klinikler, Eczane Hizmetleri
1.1 Poliklinik Hizmetleri
1.2 Klinikler
1.3 Eczane Hizmetleri
2. Laboratuvar Hizmetleri
2.1 Klinik Laboratuvarlar
		

2.1.1 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

		

2.1.2 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

		

2.1.3 Anatomik Patoloji Laboratuvarı

2.2 Görüntüleme Hizmetleri
3. Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar
3.1 Ameliyathane Hizmetleri
3.2 Yoğun Bakım Üniteleri
4. Özellikli Tedavi Birimleri.
4.1 Doğumhane (Doğum Hizmetleri).
4.2 Ayaktan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
4.3 Diyaliz Hizmetleri
4.4 Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri
4.5 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
5. Acil Servis ve Ambulanslar
5.1 Acil Servis Hizmetleri
5.2 Ambulans ve Ambulans Hizmetleri
6. Yönetim ve Bilgi Sistemleri
6.1 Kurumsal Hizmet Yönetimi
6.2 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
6.3 Hasta Kayıtları ve Dosyası
6.4 Arşiv

7. Hastane Destek Üniteleri
7.1 Depolar

• Enfeksiyonların Kontrolü, Önlenmesi ve El
Hijyeni

7.2. Mutfak ve Çamaşırhane

• Cerrahi Güvenlik

7.3 Morg

• İlaç Güvenliği

8. Hasta Hakları
8.1. Hasta Hakları
9. Hasta ve Çalışan Güvenliği
9.1 Hasta ve Çalışan Güvenliği

• Transfüzyon Güvenliği
• Radyasyon Güvenliği
• Doğru Kimliklendirme
• Bilgi Güvenliği

10. Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• Düşmelerin Önlemesi

10.1 Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

• Mavi Kod Uygulaması

11. Tesis Yönetimi ve Güvenlik
11.1. Tesis Yönetimi ve Güvenlik
Görüldüğü gibi “Özel Hastaneler Hizmet
Kalite Standartları” hastane süreçlerini oldukça
geniş bir yelpazede değerlendiren bir araçtır.
Sınıflandırma metodolojisi içerisinde Hizmet Kalite Standartları faktörünün toplam puanı standartlara paylaştırılırken, öncelikle alt
faktörler kendi aralarında derecelendirilmiş ve
puan ağırlıkları belirlenmiştir. Daha sonra her
bir faktör altındaki standartlar yine kendi aralarında derecelendirilerek standart bazında puanlar hesaplanmıştır. Puan ağırlıkları belirlenirken, standardın gerektirdiği iş yükü (emek,
zaman, personel gereksinimi), maliyeti, hasta
ve çalışan güvenliği açısından önemi ve hasta
memnuniyeti ile ilişkisi değerlendirilmiştir.
Standartlar detaylı olarak incelendiğinde kolaylıkla görülecektir
ki; metnin tamamının dayandığı
2 temel konu bulunmaktadır:
• Hasta ve Çalışan Güvenliği
• Hasta ve Çalışan Hakları
Hasta ve Çalışan güvenliği ile ilgili ulaşılması istenen hedefler başlıklar halinde şöyle özetlenebilir:

• Pembe Kod Uygulaması
• Medikal Cihaz Güvenliği
• Tesis Güvenliği
• Acil Durum Yönetimine İlişkin Düzenlemeler
• Tıbbi Atık Yönetimi
• Tehlikeli Maddelerin Yönetimi
• Riskli Alanların Yönetimi
• Kesici Delici Yaralanmaların Takibi
• Laboratuvar Güvenliği
• Hizmet İçi Eğitimler (çalışanların hasta ve
çalışan güvenliği ile ilgili bilgi düzeyinin
geliştirilmesi)
Hasta ve çalışan hakları ile ilgili ana konular ise aşağıda sıralanmıştır:
• Hasta memnuniyet anketleri
• Hasta mahremiyeti
• Hastaların doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi
• Hasta rızası
• Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve
şikâyetlerinin değerlendirilmesi
• Hekim seçme
• Çalışan memnuniyeti anketleri
• Uyum eğitimleri ve hizmet içi eğitimler
• Çalışanların görüş, öneri ve şikâyetlerinin
değerlendirilmesi
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Bir anlamda hizmet kalite standartları ve
değerlendirmelerle ilgili gerçekleştirdiğimiz
tüm bu çalışmaların temel amacını; hasta ve
çalışan güvenliği ve haklarını sağlık kurumlarımızda olması gerektiği noktaya taşımak
şeklinde ifade etmek mümkündür.

“5.1.1.15 Odalardaki her yatak başında oksijen ve vakum paneli olmalıdır.

Bu konular, ayrı başlıklar altında incelenmiş olmasına hastane süreçlerinin her birinde ayrıca ele alınmıştır.

b) Bu şart karşılanamadığı takdirde her
iki yatağa bir tane düşecek şekilde
mobil oksijen tüpleri ve vakum cihazları bulunmalıdır.

Örnek vermek gerekirse:
Laboratuvar testleri için internal ve eksternal kontrollerin düzenli olarak yapılması, kontrol edilmesi ve dolayısı ile sonuçların kesinlik
ve doğruluğunun kanıtlanması, hasta güvenliği açısından çok önemli bir noktada yer alırken,
aynı zamanda laboratuvar personelinin çalışmasını yasal boyutta kabul edilebilir kılması anlamına gelmekte ve çalışan güvenliğini belki de
en az dile getirdiğimiz yönüyle, yani hukuki açıdan ele almaktadır.
“Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış soyunma alanı olmalıdır” maddesi hastalar için belirlenen
temel haklardan biri olan mahremiyet hakkına
vurgu yapmaktadır
“Ameliyathanenin tüm yüzeyleri pürüzsüz,
yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte ve derzsiz
malzeme ile kaplanmış olmalıdır” maddesi ise
özellikle cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi amacını taşıyan standartlara bir örnek olarak verilebilir.
Hastanenin ilgili standartlardan puan alabilmesi için alt maddelerin tümünü yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun nedeni alt maddelerden herhangi birinin yerine getirilmemesinin uygulamanın amacına ulaşmasına engelleyecek bir unsur teşkil etmesidir. Bu konuyu iki
örnekle açıklayalım:
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Örneğin;

a) Acil servis odalarında yatak başı tıbbi
gaz sistemi bulunmalıdır.

c) Oksijen tüpleri ve vakum cihazlarının
bakımı periyodik olarak yapılmalı ve
kayıt altına alınmalıdır.”
Burada Oksijen tüpleri ve vakum cihazlarının bakımlarının yapılmıyor olması
standardın amacı olan gerekli sağlık hizmetinin hastaya ulaşmasını riske atacak,
belki engelleyecek ve bu cihazların orada
var olmasını anlamsız kılacaktır. Bu durumda hastanenin standardın ‘a’ maddesinden puan alması kabul edilemez bir
durumdur.

Başka bir örnek;
“6.1.7.2 Çalışanların şikâyet-öneri kutuları ile ilgili bir değerlendirme komisyonu bulunmalıdır.
a) Değerlendirme komisyonunda, en az
3 mesleki kategoriden birer temsilci, Kalite Temsilcisi ve yönetimden bir
kişi bulunmalıdır.
b) Şikâyet ve öneri kutuları tutanakla açılmalıdır.
c) Görüş ve önerilerin periyodik olarak
değerlendirildiği raporlar olmalıdır.
d) Raporlar doğrultusunda yapılması planlanan iyileştirme çalışmalarına
dair kayıtlar tutulmalıdır.”

Bir hastanede söz konusu komisyonun
oluşturulmuş bulunduğunu, ancak düzenli
olarak toplanmadığını, gelen önerileri değerlendirmediğini ve herhangi bir iyileştirme faaliyeti yapmadığını düşünelim. Bu durumda da
‘a’ maddesine puan verilmesinin anlamsız olduğu açıktır.
Bugün iki farklı standart seti ile değerlendirdiğimiz kamu hastaneleri ve özel hastaneler için 2010 yılından itibaren ortak tek bir
standart seti oluşturulacaktır. Değerlendirme sürecine üniversite hastanelerinin de katılması planlanmaktadır. Böylece ülkede sağlık kurumlarını özel, kamu, üniversite olarak
ayırmadan hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlanmış ve kurumlar arası deneyim
paylaşımı için zemin hazırlanmış olacaktır.
Hâlihazırda; standartların daha da geliştirilmiş ve detaylandırılmış çalışmaları yapılmış
bulunmaktadır. Ortak revizyonda bu değişikliklerin de yansıtılması söz konusu olacaktır.

Değerlendirme Süreci
Sağlık kurumlarının değerlendirilmesi kapsamında Başkanlık adına görevlendirilen değerlendiriciler Hizmet Kalite Standartları, kalite yönetim sistemleri, kalite denetimi, sağlık
yönetimi gibi konularda eğitim almış ve genellikle hastane kalite çalışmalarında pratiği bulunan Sağlık Bakanlığı mensuplarından
oluşmaktadır. HKS Değerlendiricileri; Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 4 yıldan
beri 800’ü aşkın kamu hastanesinde yılda 3
kez (2009’dan itibaren yılda 2 kez) değerlendirmelerde bulunmak üzere görevlendirilmişledir. ADSM’lerden 112 Acil Hizmetlerine,
branş hastanelerinden ilçe devlet hastanelerine, düşük yatak kapasitesine sahip devlet
hastanelerinden büyük eğitim ve araştırma
hastanelerine kadar pek çok sağlık kurum ve
kuruluşunda denetim yapma şansı bulmuş ve
bu konuda ciddi bir birikime ve deneyime sahip olmuşlardır. Değerlendiriciler çalışmaları
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esnasında pek çok olumlu ya da olumsuz uygulamayı yerinde tespit etmekte, edindikleri
deneyimi kendi sorumlulukları dâhilindeki kurumlar ve Başkanlığımız ile paylaşmakta, bir
anlamda kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımında aracı rolü üstlenmektedirler. Aralarında akademik anlamda konu ile ilgili çalışmalar yürüten değerlendiricilerin de bulunduğu gruptan pek çoğu kendi sağlık kurumlarında üst düzey yöneticilik görevlerini halen
yürütmektedirler. Değerlendirici havuzunda;
uzman hastane yöneticileri, doktorlar, hemşireler, diğer sağlık personelleri, il sağlık müdürlüklerinde kalite koordinatörlüklerinde görevli çalışanlar, Bakanlık uzmanları gibi geniş
bir yelpazede görevlendirme yapılmaktadır.
Değerlendiricilerin yanında bu ekibe ve
ekibe yeni katılacak olanlara gerekli eğitimleri vermek amacı ile çalışan bir eğitimci grubu da mevcuttur. Bugüne kadar değerlendiricilerin konuyla ilgili bilgi düzeylerini artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak
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için çeşitli eğitimler ve çalıştaylar yapılmıştır. Bu eğitim ve çalıştaylar genel olarak Hizmet Kalite Standartları konusunda bilgi düzeyinin artırılması, standartların değerlendiriciler tarafından tartışılması, bu ekibin standart
setinin oluşturulmasına katkı sağlaması, değerlendirici davranışlarının standardizasyonu
ve yeni eğiticilerin yetiştirilmesini amaçlamıştır. Bugünden sonra da Performans ve Kalite
Kursu yönergesi esas alınarak gerek hastane
kalite temsilcilerimize gerekse değerlendiricilerimize daha kapsamlı, teorik ve pratik eğitimlerin yapılması planlanmaktadır.
Özel hastaneler sınıflandırma çalışması
öncesinde de bu çalışmaya katılacak değerlendiriciler ile 4 günlük bir çalıştay yapılacak,
standartlar yeniden gözden geçirilecek ve olası sorunlar ve çözümler tartışılacaktır. Sınıflandırma çalışması için belirlenmiş olan dokümanlar ve esas/usuller hakkında değerlendiricilerimiz detaylı olarak bilgilendirileceklerdir.

Hastane büyüklüğüne, kapsamına ve hasta profiline göre değişmekle birlikte her bir
hastane değerlendirmesinin 2 veya 3 gün
sürmesi planlanmaktadır. Her hastane 3 değerlendirici tarafından ziyaret edilecektir.
Ekipte bir ekip lideri ve en az bir doktor bulunacaktır. SGK veya TOBB’dan birer gözlemci de bu ziyaretlere eşlik edeceklerdir. En az
3 gün önceden hastane yönetimlerine değerlendirilecekleri tarih bildirilecektir.
Özel hastanelerin 2010 yılında hastalardan alabilecekleri ilave ücrete ilişkin olan değerlendirmeler, Ekim ayı itibariyle başlayacaktır. Aralık ayının 15’ine kadar değerlendirmelerin bitirilmesi planlanmaktadır. Kesinleşen değerlendirme sonuçları Başkanlık tarafından SGK’na iletilecek ve 2010 yılına ait
Özel Hastanelerin sınıflandırılmasına ilişkin
puan SGK tarafından Hastane yönetimlerine
ve kamuya duyurulacaktır. Takip eden yıllarda da değerlendirmeler yılda bir kez yapılacaktır. Sonraki yılın puanına esas değerlendirme, bir önceki yılın son 4 ayı içinde gerçekleştirilecektir.
Bakanlık değerlendirme sonucunu hastanelere tebliğ edecektir. Hastanelerin, değerlendirme sonuçlarına tebliğden sonra 3 gün
içinde maddi itiraz hakkı bulunmaktadır. Yani
hesaplamada ve maddi parametrelere ilişkin
değerlerde oluşabilecek hatalara ilişkin itiraz
mümkündür. Bu itirazlar, SGK ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde oluşturulmuş bir komisyon
tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Kalite standartlarının esasına ilişkin itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir. İtirazlarla ilgili usul ve esaslar mevzuatta yer almaktadır.

İletişim ve Bilgi Paylaşımı
Sınıflandırma çalışmaları başlamadan
önce bilgi ve deneyimlerin özel hastaneler
ile paylaşılması ve karşılıklı iletişim ve etkileşimin geliştirilerek geri bildirimlerin daha aktif bir şekilde alınabilmesi adına İstanbul ve
Ankara’da Türkiye’deki tüm özel hastanelerin temsilcilerinin katıldığı 2’şer günlük eğitim
toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar
özel sağlık kurumları ile Bakanlığın bir eğitim
platformunda bir araya gelmeleri adına bir ilkti ve bizim açımızdan önemliydi. Önümüzdeki
süreçte, eğitimlerimizi daha uzun bir zaman
dilimine yayarak küçük gruplara ve interaktif
tarzda yapmayı planlamaktayız. Bundan sonra da, sürekli eğitim, bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenleyerek farkındalığı
artırıp, ülkemizde bu çalışmaların, sağlık sektörünün tüm paydaşlarına aktarılması ve Hizmet Kalite Standartlarının daha iyi anlaşılması
ve uygulanması için elimizden geldiğince her
türlü desteği vermek temel hedeflerimiz içindedir. Bu anlamda hastanelerle iletişim yollarını geliştirmek, sahadan gelen soruları sistematik olarak değerlendirmek ve yanıtlamak
amacı ile Özel Hastaneler Destek Hattı açılmıştır.
Gelen görüş, öneri ve sorular bizim için çok değerlidir ve Başkanlık bünyesinde kurulmuş olan
komisyon tarafından haftalık olarak değerlendirilmekte, yanıtlanmakta ve kayıt
altına alınmaktadır.
Bugüne kadar kamu hastanelerinin kalite çalışmalarında, Başkanlığımız destekleyici
ve yol gösterici olmuştur. Süreç içinde hastanelerimizden, özellikle dokümantasyon konusunda yardım talepleri gelmiştir. Bunun
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üzerine kamu hastanelerinin standartlara ilişkin çeşitli uygulamalarından ve dokümanlarından derlenen bir örnek uygulamalar rehberi oluşturulmuştur. Kısa bir süre önce, “Özel
Hastaneler Hizmet Kalite Standartları”na yönelik olarak da benzer bir rehber yayınlanmış
ve hastanelerimizin kullanımına sunulmuştur. Başkanlığımız; hastanelerin konuyla ilgili
tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, tek tek dokümanları vermekten ziyade, dokümanı nasıl
hazırlamaları gerektiği konusunda hastanelere yol gösterecek yeni bir rehbere ulaşmak
ve bu yardımcı rehberi daha da geliştirmek
amacı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Maliyet
Hizmet Kalite Standartları, maliyeti artıran
unsurlar içermesi gerekçesi ile zaman zaman
eleştirilmektedir. Bu noktada konuya bütüncül yaklaşmak gerekmektedir. Aslında genel
olarak baktığımızda, sağlık hizmetleri sunumunda verimliliğin ve kalitenin geliştirilmesine
önem verildiğinde, sağlık harcamalarında artış
olmayacak, aksine dengeli ve adaletli bir ekonomik dağılımın sağlanması söz konusu olacaktır. Sınıflandırma modeli bu anlamda Sosyal Güvenlik Kurumunun, dolayısı ile devletin
cebinden çıkacak toplam parayı artırmadan,
kaliteli olana daha yüksek, istenen düzeyde olmayana daha düşük bir ödemenin yapılacağı
bir model olarak ortaya çıkmaktadır. Bu model
ülkede hizmet kalite standartlarının hızlı bir şekilde uygulanmasına da katkıda bulunacaktır.
Standartlar; kaynakların etkin, verimli ve adaletli kullanımını özellikle teşvik etmektedir. Kullanılan malzemelerin ve stokların takibi kurumlarımızın çalışmalarını maliyet etkin bir şekilde
sürdürebilmeleri için çok önemli unsurlardır.
Kalitesizliğin daha fazla maliyete
yol açacağı açıktır. Örneğin, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit
eden, enfeksiyonlara zemin hazırlayan faktörlerin ortadan kaldırılması ve önlenmesi
hastaneleri yasal olarak ortaya çıkabilecek
mali kayıplardan koruduğu gibi ülke ekonomisini de önemli ölçüde rahatlatacaktır.
Hastanenin fiziki koşullarını ve hizmet süreçlerini iyileştiren uygulamalar (her odada tuvalet,
banyo, danışma hizmetlerinin iyileştirilmesi, hasta haklarına önem verilmesi) hasta memnuniyeti artıran ve hastaların gideceği sağlık kurumunu
seçiminde etkili olacak parametrelerdir. Sonuç
itibariyle bu modelde Hizmet Kalite Standartlarının ödemede bir araç olarak kullanılması ne
sağlık hizmeti sunanlara ne de Sosyal Güvenlik Kurumuna anlamlı bir maliyet yüklemeyecektir. Hastalara ise aldıkları hizmetin niteliğine göre
ücret vermeleri imkânını sunacaktır.
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Sonuç
de uygulanmakta olan Performans ve Kalite modeli, uluslararası camiayla paylaşılabilecek
bir noktaya gelmiştir. Bu çalışmalar, her geçen gün daha fazla ülke tarafından fark edilmekte
ve takdir edilmektedir. OECD tarafından yayınlanan raporda model olumlu eleştiriler almış ve örnek gösterilmiştir. Modeli örnek
olarak almak ve uygulamak isteyen ülkelerin taleplerini değerlendirmek üzere Başkanlık bünyesinde “Uluslararası Sağlıkta
Performans Esaslı Uygulamalar Merkezi (UPEM)” adı altında
yeni bir birim oluşturulmuştur.
Bu birim aynı zamanda çalışmalarımızın uluslar arası camiada
tanıtımını yapmak, performans
ve kalite konusunda yeni gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri Başkanlığın diğer birimleri
ile paylaşmak, sağlıkta yeni teknolojilerin gelişimini takip etmek
ve Bakanlığa bu konularla ilgili
rapor sunmakla görevlidir. Merkez Makedonya ile temaslarda
bulunmaktadır ve bu ülkenin da-

nışmanlık, eğitim ve destek taleplerini karşılamak üzere çalışmalarına başlamıştır.
Bugüne kadar kamu hastanelerimizle birlikte yürüttüğümüz kalite çalışmalarında pek
çok olumlu sonuç elde ettik. Doğaldır ki; zaman zaman aşmakta güçlük çektiğimiz zorluklar da
yaşadık. Ancak; şunu ifade etmeliyiz ki; bu zorluklar karşısında, hastane yöneticileri, hastane performans ve kalite temsilcileri, il performans ve kalite koordinatörlükleri ve Daire Başkanlığımız bir ekip ruhu içinde hareket etmiş, iletişim ve paylaşımın
sürekliliği için gayret göstermişlerdir. Bu sayede de çalışmalarda başarıya ulaşılmış ve Bakanlık olarak amacımız tüm ülkede,
etkili, verimli, güvenli ve kaliteli
sağlık hizmeti sunumunu sağlamaktır. Sınıflandırma modeli ise
hem ülkemize özgü oluşu hem
de uluslar arası çalışmaların
sentezini de bünyesinde barındırması ile sağlık sektörüne çok

önemli katkılar sunma amacı ile
yola çıkmıştır. Gelişmeye açık bir
sistemdir ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; bilimsel çalışmalar, teknolojik gelişmeler, geri bildirimler, deneyimler ve ülke ihtiyaçları süreç içinde sistemi besleyen ve zenginleştiren unsurlar olmaya devam
edecektir.
Özel sağlık kurumları sağlık sistemimiz içinde çok önemli bir noktada yer almaktadır. Bu
anlamda, Sağlık Bakanlığımızın,
Sosyal Güvenlik Kurumunun ve
değerli özel sağlık sektörü mensuplarımızın üzerine düşen görevleri bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da gayretle sürdürmesi gerekmektedir.
Bugün bu paylaşım platformunun özel hastanelerimizin de
katılımı ile zenginleştiğini düşünmekteyiz.. Umuyoruz ki sağlık
sistemimizi iyileştirme yönünde
sağlam bir işbirliği ile sorunlar
birlikte aşılacak ve istenilen hedefe ulaşılacaktır
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Giriş
Sağlık sektörü içerisinde yer alan hastaneler bir birinden farklı yapıdadırlar. Mülkiyet açısından kamu ve özel olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Misyon olarak eğitim hastaneleri
veya eğitim vermeyen hastaneler olarak farklılık söz konusudur. Ayrıca kâr amacı güdüp
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gütmemelerine göre de farklılıklar söz konusudur. Verdiği hizmetlerin uzmanlık alanına göre
farklılık göstermektedirler. Bu kadar farklı yapıda ve çok fazla yönü bulunan hedefler açısından kurumlar tek boyutlu bir ölçekte değerlendirmenin zorluklarından dolayı hastanelerin
çıktıları ve performansı hakkında çoklu ölçütlere gerek duyulmaktadır.

Hastanelerin karmaşık hizmet ve organizasyon yapısı, değişkenliği yüksek maliyet ve
çıktı tipolojisine rağmen, hastanelerin farklı boyutlarda sınıflandırılabileceğini ileri süren yazın
gün geçtikçe genişlemektedir. Böyle bir sınıflandırma metodolojisi uygulanarak yapılacak
sınıflandırma belirli gruplar içerisinde hastanelerin homojenliğini azamileştirmek ve tüm bu
gruplar arasındaki farkları da en azami şekilde
belirgin kılmak için tasarlanmalıdır.
Hastane sektöründe hastanelerin performansının değerlendirilmesi, kaynakların verimli bir şekilde kullanımının ve hastaneler arasında kaynak dağılımında etkililiğin sağlanmasında karar değişkeni olarak çıktıların kullanımına dayanan bir sınıflandırma yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Hastane sınıflandırmasına ilişkin önceki yaklaşımlar, çoğunlukla girdi
özelliklerini temel almaktadır. Bazı çalışmalarda ise benzer gruptaki hastanelerin çıktılarının
benzerliğine göre gruplara ayrılarak yapılan bir
hastane sınıflandırma modelini ve buna dair
bir uygulama sürecini önermektedir. Burada

özellikle üzerinde düşünülmesi gereken nokta “vaka karmasına göre düzenlenmiş” taburcu ve poliklinik sayılarının hasta bakımı çıktılarını doğrudan ölçen göstergeler olduğunun bilinmesi gerekliliğidir.
Vaka karmasına dayalı ve dolayısıyla çıktılara dayandırılarak yapılan hastane sınıflandırması ve buna bağlı çalışmalar kavramsal düzeyde daha etkileyici sonuçları ortaya koyabilecektir. Çünkü bu tür bir analiz; kaynak tahsisi, verimlilik analizi ve performans değerlendirmesiyle ilgili amaçları ihtiva eden boyutları göstermesi bakımından hastanelerin en
önemli davranış kalıplarını yansıtmaktadır.
Sağlık sistemleri üzerinde oluşan finansal ve diğer baskılar, her ülkede değişim konusunu da gündeme getirmiştir. 1990’lı yılların başından bu yana küresel olarak gündemde olan sağlıkta reform hareketinden Türkiye de etkilenmiş ve “Ulusal Sağlık Politikası”
dokümanının yayınlandığı 1993 yılından itibaren sağlık sektöründe reform çalışmaları başlamıştır. Türkiye’de de reform önerileri küresel
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reform önerileri çerçevesinde gelişmiş ve reformun ana temaları, sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanının birbirinden ayrılması, sağlık sigortası kapsamının ülkede yaşayan herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek üzere aile hekimliği sisteminin geliştirilmesi ve ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde hastanelerin özerkleştirilmesi olmuştur. Sağlık sektöründe son 15 yıldır reform
çabaları olmasına karşın bu konuda somut
adımlar 2003 yılından itibaren atılmaya başlanmış ve bu tarihten itibaren sağlık hizmetlerinin
sunumu ve finansmanını ve vatandaşların hizmetlere erişimini önemli ölçüde etkileyen değişimler gerçekleştirilmiştir. Ancak bu değişimler aynı zamanda sağlık harcamalarındaki artışı da tetiklemiş ve harcamaların kontrol altına
alınması konusu politika belirleyicilerin gündeminde önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır. Türkiye’de sağlık sisteminin 2003 yılından
bu yana başlayan süreç ile birlikte önümüzdeki yıllarda önemli değişikliklerle karşı karşıya kalması beklenmektedir. Bu değişim beraberinde kaçınılmaz olarak sağlık harcamalarının artmasını ve eldeki sınırlı kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanma ihtiyacını
da beraberinde getirecektir.
Ayrıca sağlık sistemlerinin ekonomik açıdan karşı karşıya kaldığı sorunlar, özellikle sunulan sağlık hizmetlerinin geri ödenmesi kararlarında kalite, tıbbi etkililik ve güvenlik kriterlerinin yanında maliyet etkililik kriterinin de
göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Önümüzdeki yıllarda hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkelerde sağlık sistemlerinin karşı karşıya kalacağı en önemli problem
geri ödeme kararlarının nasıl verileceği etrafında gelişecektir.
Sağlık hizmetlerinin ödeme modelleri de
sağlık hizmetlerinin kalitesini ve sağlık kurumlarının finansman yönetimini önemli ölçüde etkilemektedir. Sağlık hizmetlerinin ödemelerinde
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bir dönem yaygın olarak kullanılmakta olan
Hizmet Başına Ödeme yöntemi sağlık bakım
hizmetlerindeki tüm finansal yükün geri ödeme kurumları tarafından üstlenilmesine yol açtığından verilen her hizmetin ödenmesi sağlık
kurumlarının verimsiz bir şekilde çalışmasına
yol açmaktadır. Bu tipteki geriye dönük ödeme yöntemlerinin dezavantajlarını ortadan kaldırmak için ileriye dönük ödeme yöntemlerinin
kullanılması önerilmektedir. Bu tipteki ödeme
yöntemlerinde de vaka karması kavramının
ilk kullanımı Amerika Birleşik Devletleri’nde olmuştur. Sosyal güvenlik yasasında 1983 yılında yapılan bir değişiklik ile oluşturulan ileriye
yönelik ödeme sistemi ile her mali yılın başlangıcında çeşitli hastalık/tedavi grupları için ödenecek fiyatlar maliyetlere göre belirlenmekte;
hastanelere, tek tek her hastanın gerçek maliyeti göz önüne alınmadan, her hastanın girdiği
hastalık grubuna göre ödeme yapılmaktadır.
Bu yöntem, hastanelerin yatan her hastanın
tanısına ve yapılacak müdahalelere göre yapılacak ödemeyi önceden bilmelerini ve maliyetlerini kontrol etmelerini zorunlu kılmaktadır. Sağlık bakım hizmetlerinin yönetilmesi klinik bakım süreçleri ve kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkinin ölçülmesini ve kontrol edilmesini gerektirmektedir. Hastane yöneticileri kuruluşlarının verdikleri hizmetlere olan talep ile
kaynaklarının kısıtlılığını dengelemek gerekliliği ile yüz yüze kalmaktadırlar.
1973’de Yale Üniversitesi ekonomistleri
tarafından sağlık bakım hizmetlerinin kıyaslanabilmesi için geliştirilen ve 1983’de ABD’de
Medicare ve Medicaid hastalarının sağlık hizmetlerinin ödemelerinde kullanılmaya başlayan “vaka karması” (case-mix) sınıflandırma sistemleri, sağlık bakım hizmetlerinin klinik yönü ile bütçe ve politika geliştirme faaliyetlerinin finansal yönü arasında bir bağlantı
ve denge sağlayan, sağlık sistem çıktıları ile
hastaların durumlarını benzer özelliklere göre
gruplayarak klinik ve ekonomik olarak anlamlı

bir biçimde sınıflayan sistemlerdir. Vaka karması yaklaşımı klinisyenler ile ekonomistlerin birbirlerini anlamalarını sağlayacak bir dil
oluşturmuştur.

Vaka Karması ve Vaka Karması
İndeksi Kavramı Nedir?
Vaka Karması (Case-Mix); bir hastanede
gerçekleşen vakaların çeşitliliğini açıklayan
bir terimdir. Vaka Karması, hastanede belirli
bir dönemde yatan hasta sayıları ve bu hastalar için yapılan işlemler göz önünde bulundurularak elde edilir. Hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını
ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren bir yöntemdir.
Bu yöntem, bir hastanenin “hasta çeşitliliği“ ile bir başka hastanenin “hasta çeşitliliğini” karşılaştırmada kullanılmaktadır. Yatan hastalar için sınıflandırma değişkeni olarak tanı kodları esas alındığından, bu sınıflandırma sistemi “Tanı İlişkili Gruplar- Diagnosis
Related Groups” olarak adlandırılmıştır. İlk olarak A.B.D.’de Yale üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilmiştir. Bu araştırma başlangıçta çıkan sonuçlar kullanılarak hastaneler arasında yönetim ve kalite açısından karşılaştırmalar yapılması planlanmış ancak daha
sonra bir ödeme aracı veya bir bütçeleme sistemi oluşturularak kullanılabileceği ve bu sistem sayesinde sınırlı sağlık kaynaklarının daha
doğru bir yöntemle paylaştırılabileceği anlaşılmıştır. Bu nedenle Vaka Karması terimi; Vaka
Karması Finansmanı, Vaka Karması Fonlaması, Tanıya Dayalı Gruplara (DRG’s), Esas Bütçeler gibi terimlerle birlikte kullanılır hale gelmiştir. Bu terimlerin hepsi, sağlık kaynaklarının
hakkaniyete uygun ve şeffaf bir şekilde dağıtılması anlamına gelmektedir.

Vaka karması benzer-kaynak sınıflandırmasıdır. Sağlık hizmeti sunan bir kişi veya kuruluş tarafından tedavi edilen vaka tiplerindeki çeşitlilik, o kişi veya kuruluşun vaka karması olarak adlandırılır. Tedavi ettiği hastaların %80’i kanser, %20’si kadın hastalıkları ve
doğum vakası olan bir hastane ile vakalarının %80’i kadın hastalıkları ve doğum, %20
’si ise kanser vakası olan bir hastanenin vaka
karmaları; dolayısıyla her iki hastanede alınması gereken klinik ve idari kararlar birbirinden farklıdır. Yani bir başka hastaneye kıyasla bir hastanenin tedavi edilen olgulara dayalı olarak neden daha fazla kaynağa gereksinim duyabileceğini anlamanın bir yolu olarak
da tanımlanabilir.
Vaka karması, bir hastanenin tedavi ettiği
vakaların bir vaka sınıflama sistemi kullanılarak (örneğin DRG) sınıflanması sonucu ortaya çıkan durumdur. Bu sayede bir hastanenin diğer bir hastaneye göre neden daha fazla kaynağa gereksinim duyabileceği anlaşılır.
Vaka karması indeksi, her hastanenin vakalarının, matematiksel bir işlem sonucu sayısal bir değere çevrilmiş halidir. Eğer bir hastanenin vaka karması indeksi “1” ise bu ortalama vakalara hizmet sunan bir hastane anlamını taşır. Vaka karması indeksi 1’den ne kadar küçük ise, o hastanenin baktığı vakaların daha basit ve maliyeti düşük olduğu anlamı, 1’den ne kadar büyük ise o oranda daha
komplike ve yüksek maliyetlerle tedavi olabilen vakalara baktığı anlamına gelmektedir.

Vaka Karması ve Vaka Karması İndeksinin Kullanım Alanları
Vaka Karmasının hastanelerin performans
ölçümünde özellikle de maliyet analizleri ve
hastaneler arası maliyet karşılaştırmalarından
kullanılmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır.
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Vaka karması ve vaka karması indeksinin farklı kullanım alanları aşağıdaki gibi açıklanabilir;
1. Hastaneler arasında maliyetler ve giderler doğrudan karşılaştırılamamaktadır.
Çünkü her bir hastanenin farklı çıktıları söz
konusudur. Hizmet sunduğu hastalar farklı
ve bu farklı hastalar için farklı hizmet üretim
süreçleri ve farklı kalış süreleri geçerli olmaktadır. Vaka Karması İndeksi (Case Mix Index)
denilen ölçüt hastaneler arası maliyet karşılaştırmaları ve değerlendirmeleri yapılabilmesine imkân vermektedir.
2. Yeni ödeme sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılabilir. Vaka Karması İndeksi hastane performansını değerlendirilmesinden başka İleriye Dönük Ödeme sistemlerinde de kullanılmaktadır. Bu indeksle hastanelere ödemeler çıktı başına değil de (tedavi edilen vaka), bu vaka için tükettiği kaynak (maliyetler) miktarına göre yapılabilmektedir. Bu
sayede vaka için yapılan maliyet farklılıklarının
dikkate alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin geri ödeme yönteminde politika belirleyicilere ve karar alıcılara sunulan sağlık hizmetlerinin maliyet analizleri ve fiyatlandırılması konusunda da bilgi sağlar.
3. Vaka Karması İndeksinin bir diğer
kullanım alanı da kalite geliştirme programlarında kullanılmasıdır. Vaka Karması İndeksi
kullanarak hastaneler arasında sunulan hizmetlerle ilgili olarak teknik kalite ölçümleri yapılabilmesine imkan verecek verileri sağlar .
4. Sağlık hizmetlerinin yönetilmesinde;
kaynakların ulusal düzeyde ve/veya hastane
düzeyinde etkili bir şekilde tahsisatının yapılmasında, hastane hizmetlerinin kullanımının
değerlendirilmesinde, faaliyet tabanlı bütçe
hazırlanması, sağlık tesisleri ve insan gücünün planlaması gibi çeşitli amaçlarla da kullanımı mümkündür.
5.

48

Kıyaslamaların yapılmasında somut

Performans Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı

göstergeler oluşturur: kaynak tüketim, ortalama yatış süresi veya hastaların çeşitliliği gibi
pek çok değişkenin bir hastanenin servisleri arasında, bir ülkedeki hastaneler arasında veya ülkeler arasında karşılaştırılması gibi
amaçlar için kullanılmasını sağlamaktadır.

Vaka Karması Çeşitleri
1. Dolaylı Vaka Karması İndeksleri: Hastane yatak sayısı, ortalama kalış günü, hastanenin eğitim ve araştırma hastanesi olup olmaması ve nadiren sunulan klinik hizmetlerin olup olmaması gibi. Fakat artık bu göstergelerin pek bir anlamının kalmadığı belirtilmektedir. Ölçümlerde daha doğru sonuçlar
verdiği tespit edilen doğrudan Vaka Karması
İndekslerinin kullanımı artarak, giderek önem
kazanmaktadır. Vaka Karması, hastanenin
Medicare gibi ödeme kurumlarından elde ettiği gelirlerini etkilemekte, sektördeki yoğun
rekabet ve oynaklık hastaneleri maliyetlerin
kontrolüne odaklanmasını sağlamaktadır.
2. Doğrudan Vaka Karması İndeksleri:
ICD-9/10/11, Tanıya Dayalı Gruplar (DRGs),
Disease Staging, Patient Management Categories, Veteran Administration Multi-Level
Care Groups, AS-SCORE, The Severity of İllness Index, MD-DADO gibi indeksler söz konusudur.

Vaka Karması İndeksinin
Belirleyicileri
Vaka karmasının kompleksliğine etki eden
faktörler ise birkaç başlık altında şöyle açıklanabilir:
1. Eğitim ve araştırma hastaneleri eğitim vermeyen hastanelere göre daha yüksek Vaka Karması İndeksine sahiptir. Çünkü
bu tipteki hastaları tedavi edecek ekipman,
kaynak ve uzman hekim bu hastanelerde

bulunduğundan dolayı eğitim ve araştırma
hastanelerinin vaka karmasının daha kompleks olması beklenmektedir.
2. Yatak doluluk oranı da Vaka Karması İndeksini etkileyen bir diğer faktör olarak
belirtilmektedir. Düşük doluluk oranına sahip
hastanelerin daha az kompleks, aciliyeti olmayan vakalara yöneldiği belirtilmektedir. Ayrıca ayaktan vakaların da Vaka Karması İndeksini etkilediği tespit edilmiştir. Daha geniş poliklinik hizmeti kapasitesine sahip hastanelerin taburcu olmuş kompleks vakaların
taburculuk sonrası (follow up) tedavilerinin
sağlanmasında daha iyi olduğunu ve bundan
dolayı da Vaka Karması İndeksinin yükseldiği
ifade edilmektedir.
3. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK bağımlıları gibi daha yaşlı nüfusa hizmet veren hastaneler yada toplam hasta sayısı içinde bu gruptan hastası fazla olan hastanelerin Vaka Karması İndeksi de yükselmektedir
(Daha yaşlı nüfusun daha kompleks tedaviye
ihtiyacı olduğu için).
4. Bir diğer faktör de toplumun gelir düzeyidir. Hizmet sunulan bölgenin refah düzeyi yükseldikçe hastaneler daha kompleks vakaları tedavi edecek ekipman, tesis ve işgücünü hizmete sokmaktadır.
5. Hasta dağılımı da Vaka Karması İndeksini etkileyen bir diğer faktördür. Cerrahi
girişim kapsayan vakalar en kompleks, çocuk ve obstetriks ise en az kompleks olarak
nitelendirilmektedir.

Vaka Karması Sınıflandırmaları
Neden Yararlıdır?
Vaka karması sınıflandırmaları, sağlık bakım hizmetlerinin sonuçları, kalitesi ve maliyetlerindeki değişkenlikleri anlamamıza yardımcı olur. Tablo 1’de iki farklı hastanenin

maliyetleri karşılaştırılmaktadır. iki hastanenin maliyetleri arasındaki farklılığın belirgin
nedenleri vardır; hastanelerin hastaları tedavi
etme yöntemleri arasında farklılıklar mevcuttur ve/veya hastanelerde tedavi edilen hasta
tipleri farklıdır.
Tablo 1: Vaka Karması Endeksinin Hastanelerin
Maliyet Karşılaştırmasında Kullanımı
2. Hasta Tipi

1. Hasta Tipi
HASTANE N ORTALAMA
MALİYET

N ORTALAMA
MALİYET

TOPLAM
HASTA

ORTALAMA
HASTA
MALİYETİ

A

80 3.500,00 TL 20

1.500,00 TL

100

3.100,00 TL

B

25 4.000,00 TL 75

2.000,00 TL

100

2.500,00 TL

A hastanesinde taburcu edilen hastaların
ortalama maliyetinin daha yüksek olmasının
nedeni, bu hastaneye tedavi maliyetleri yüksek hastalıkların daha fazla müracaat etmesidir: A hastanesi açık kalp ameliyatları, kanser
tedavileri ve organ nakilleri gibi yüksek maliyetli tedavilerin yapıldığı bir referans hastanesiyken (Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi); B hastanesi komplike vakaların referans hastanelere sevk edildiği bir bölge hastanesi olabilir (Eskişehir Devlet Hastanesi).
A hastanesi, gerçekte her iki hasta tipini de
B hastanesinden daha ucuz maliyetlerle tedavi etmektedir. A hastanesindeki toplam hasta
maliyetlerinin daha yüksek görünme nedeni,
tedavi maliyeti daha yüksek olan 1. hasta tipinin tüm hastalar içindeki payının, B hastanesine göre daha fazla olmasıdır. Benzer karşılaştırma problemleri diğer performans ölçütlerinde de karşımıza çıkar; doğru yorumların yapılabilmesi için, hastalar arasındaki performans
ölçümünü etkileyecek değişkenlikler vaka karması sınıflandırmaları kullanılarak kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.
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Sonuç
Yukarıdaki bölümlerde de
ifade edildiği üzere, Türkiye’de
2003 yılından bu yana “Sağlıkta
Yeniden Yapılanma” adı altında
özetlenen ve sağlık hizmetlerinde performansı, hizmetin verimliliğini, kalitesinin ölçülebilirliğini ve denetlenebilirliğini öngören
bir dizi çalışmalar yapılmaktadır.
Sağlık sistemi dönüşüm programı gereği yürütülen bazı projelerin olası sonuçları yakın gelecekte vaka başına maliyet hesaplamaları için ümit vermektedir.
Özellikle hizmetin finansmanı ile
ilgili düzenlemeler sağlık hizmetlerinin önümüzdeki yıllarda görünümünü önemli ölçüde değiştirecektir. Genel Sağlık Sigortası, sağlık hizmetlerini birbirleri ile
rekabet eden kurumlardan yaptığı sözleşmeler aracılığı ile satın alacaktır. Bu sözleşmeler, verilen hizmetlerin beklenen kalitesinin yanı sıra fiyatlarını da içerecektir. Uzun vadede sübvansiyon konusunun gündemden
kalkması beklendiği için hizmetlerin fiyatlarının gerçek maliyetleri yansıtması gerekecektir. Sağlık hizmeti sunum ve finansmanına yönelik bu tür yeni yaklaşımlar, bir yandan bu konuda detaylı istatistiksel çalışmaların ve maliyet analizlerinin yapılmasını diğer yandan gerçekçi bir bütçeleme yapabilmek için yıllar içinde
sağlık harcamalarındaki değişimin tahminini sağlayacak kontrol sistemlerinin geliştirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda yapılacak bilimsel çalışmalar
bir dizi verinin toplanmasını ve
bu verilerden yararlanarak kodlama, sınıflama ve sağlık hizmetlerine dair fiili maliyet analizlerinin yapılmasını gerektirmektedir.
1970’lerde
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Üniversitesindeki araştırmacılar
tarafından geliştirilen ve 1983 yılında ABD’de uygulanmaya başlanan DRG’lerin oluşturulmasındaki temel amaç, herhangi bir
hastaneden benzer hizmetler alması beklenen yatan hastalara
ilişkin vaka tiplerinin bir tanımının yapılmasıdır. DRG’ye dayalı
geri ödeme yöntemlerini planlama ve pratikte kullanabilmek için
olmazsa olmaz iki temel unsur
bulunmaktadır:
► Bu unsurlardan birincisi, hastaneler tarafından tedavi edilen vakaların kodlanması, gruplanması, verilerin toplanması ve
analizini içeren tanımlama sürecinin oluşturulması,
► İkincisi ise tedavi edilen vakaların maliyetlerinin hesaplanması ve analizini içeren maliyetlerin
atanması çalışmalarının yapılmış
olmasıdır. DRG için hasta seviyesinde klinik ve maliyet verilerine gereksinim duyulmaktadır.
DRG’lerin oluşturulması için
hasta boyutunda hem tıbbi verilerin hem de hastalık tanımlarının doğru yapılması gerekmektedir . Günümüzde yatan hastalar için DRG’ye dayalı olarak geliştirilen vaka karması (case mix)
modeli, finansal risklerin sağlık
hizmeti veren kurumlarla paylaşılmasını sağlayan ve giderek
artan biçimde başta ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Avustralya gibi gelişmiş
birçok ülkede uygulanan vaka
başına ödeme sistemine geçilmesi için yapılan çalışmaların temelini oluşturmaktadır.
Teorik olarak DRG maliyet
sonuç tabloları, yöneticilere faaliyet tabanlı maliyet unsurlarını
gider merkezleri itibariyle ayrıntılı

biçimde izlemeye ve bunları gider standartları ile karşılaştırıp
ortaya çıkmış sapmaları nedenlerine göre çözümleyerek maliyet kontrolü ve başarı değerlendirmesi yapmak için gerekli temel bilgileri sağlamaktadır. Yakın gelecekte sosyal güvenlik
sisteminin hizmet başına ödeme modelini yatan hastalar için
DRG’ye dayalı vaka başına ödeme modeli ile ikame etmesi durumunda sağlık hizmet sunucularının hizmet maliyetlerini izlemek mümkün hale gelecektir.
Özellikle ülkemizde bu kapsamda yürütülmekte olan araştırma projesinde Avustralya’nın
yaklaşık 660 grup içeren “AR
DRG” uygulaması temel alınmıştır. 2005 yılının ikinci yarısından beri yürütülmekte olan proje çerçevesinde, seçilen proje
hastanelerinde vakaların sınıflandırması ve maliyet analizleri yapılarak her bir vaka grubunun maliyeti ile bunların birbirlerine göre olan göreceli maliyetleri (bağıl değer) ile hastanelerin
vaka karması indeksleri hesaplanmaktadır. Maliyet çalışmaları
için ülkemizdeki yatan hasta epizotlarının yaklaşık %20’sini temsil eden çeşitli türlerde (üniversite, devlet, özel) 48 hastane seçilmiştir. Proje kapsamında bu
hastanelerin sadece 28 tanesi düzenli ve yeterli veri göndermiş olmakla beraber istatistiksel
olarak örneklemin temsil yeteneği yeteri kadar büyük olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda
bu araştırmanın pratiğe yansıtılması Sağlık Bakanlığının amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için
büyük önem arz etmektedir.
Vaka karmasının kişi başına
ödeme, günbaşına ödeme ve

taburcu başına ödeme yöntemlerine göre kilit avantajı hastanelere ödenen tutarın, hastanede yatış süresi veya hasta sayısından ziyade hastanenin tanı ve
hizmetlerle tanımlanan klinik faaliyetiyle doğrudan bağlantılı olmasıdır. Hastane bakımının vaka
karması yöntemi ile satın alınması, hastaneye yapılacak ödemenin hastaların klinik durumlarına
ve bakımları için harcanan kaynaklara bağlı olacağı anlamına
gelmektedir.
Vaka karması yönteminde,
komplike hastaları tedavi eden
hastanelere, nesnel ve ölçülebilir veriler temelinde daha fazla
ödeme yapılırken, sayıca daha

az olan veya komplike ya da
kaynak yoğun olmayan hastalara bakan hastanelere yapılacak
ödeme miktarı daha az olacaktır.
Bu yolla sınırlı olan kaynakların
daha adil ve şeffaf dağıtılmasına
imkân tanıması yöntemin önemli bir diğer avantajıdır. Vaka karması ile DRG’lerin akut hastane
bakımına yönelik bir ödeme veya
bütçeleme aracı olarak uluslararası alanda yaygınlık kazandığı
görülmektedir. Yalnızca sağlık
sistemlerini yenileyen Macaristan, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler değil; aynı zamanda Almanya, İngiltere, İrlanda, İtalya ve Avusturya gibi gelişmiş ekonomiler de

vaka karması yöntemini benimsemiştir.
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Uygun politika parametreleri
(kurallar, talimatlar, eğitim, altyapı desteği, vb.) ile birlikte dikkatli
bir biçimde uygulandığında vaka
karması yöntemi sağlık kaynaklarının bölgeler ile hizmet sunucular arasında adil dağılımını kolaylaştırabilmektedir. Vaka karması yöntemi ayrıca doğru miktarda bakımın en uygun ortamda
(yatarak tedavi veya ayakta tedavi veya birinci basamak sağlık hizmeti), en maliyet etkin şekilde ve en yüksek kalite bilinciyle uygulanması yönünde teşvikler oluşturabilmektedir.
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Fransız Sağlık Sisteminde

Akreditasyon ve Kalite

Accreditation and Quality in the French Health Care System
Dt. İsmail SERDAROĞLU
Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Op. Dr. A. Uğur KEVENK
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş:
Sağlık sistemi, sürekli olarak yeniliğe ve
geliştirilmeye açık bir alan olarak karşımıza
çıkmakta, bu yenilik ve gelişmeler bir yandan
rekabetin ve teknolojik gelişmenin gerektirdiği iyileştirme çabaları olarak öte yandan da
devletin doğrudan veya dolaylı olarak müdahalesi ile reform çalışmaları olarak kendini göstermektedir.
Ancak dünya istatistkleri incelendiğinde günümüzde hâlâ sağlık hizmeti sunumunun özellikle güvenlik açısından olması gerekenden çok uzaklarda olduğu sonucu ortaya
çıkmaktadır. Amerikan Instute of Medicine’in
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1999 yılında yapmış olduğu kapsamlı ve bugün hâlâ referans olarak kabul edilen raporuna göre Amerika’da her yıl 44.000-98.000
kişi hayatını önlenebilir tıbbi hatalardan dolayı kaybetmektedir. Hata ölçümleri konusunda bilim henüz hâlâ yeterince gelişmemiş olmasına rağmen, aynı şekilde Nisan 2008’de
yayınlanmış olan ve anonim olarak tıbbi hataların bildirilmesi usulüne dayanan Health
Grades raporuna göre de yine ABD’de 20042006 yılları arasında 3 yılda toplam 270.491
kişinin sağlık hizmetine bağlı hatalar sonucu
öldüğü rapor edilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü 2008 verilerine göre
tüm dünyada yılda ortalama 234 milyon cerrahi müdahale gerçekleşmektedir. Bu cerrahi
girişimler %0,4-0,8 mortalite ve %3-16 komplikasyon oranlarıyla yılda 1 milyon ölüme ve
7 milyon cerrahi sonrası komplikasyona neden olmaktadır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 2008 yılında toplam
3.771.059 cerrahi girişim gerçekleştirilmiştir. Aynı mortalite ve komplikasyon oranlarıyla
oranlarıyla bu sayı yılda 20.000 kişinin ölümü
ve 140.000 kişinin komplikasyona maruz kalması anlamına gelmektedir.

Bu rakamlar tüm dünyada olduğu gibi
sağlık hizmet sunumunda kalite ve güvenliğin
ön plana çıkmasında lokomotif rol oynarken
teknolojik değişim ve yenilikler sağlık sistemlerinde maliyet etkinliğinin ve kalite geliştirme
stratejilerinin yaygınlaştırılmasını sağlamıştır.
Diğer yandan reform çalışmalarına yön
veren bir etken ise hasta memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalardır. Her ne kadar
sağlık hizmetleri klasik tüketim malları ve hizmetleri gibi bilinen talep ve arz durumunu
içermese de, hasta memnuniyetine yönelik
yapılan reform çalışmaları hasta beklentilerini üst düzeye çekmektedir.
Sağlık otoritelerinin de bütün bu talebi karşılama çalışmaları ise insanların artan beklentileri sonucu meydana çıkan baskı nedeniyledir. Yapılacak olan reform çalışmaları sağlık hizmetlerini verimli kılmak amacıyla yapılmalıdır, bunu mümkün kılan ise reformun yapılacağı ülkedeki sosyal ve ekonomik koşulların ve yapılacak olan reformun yerindeliğinin yeterince analiz edilebilmesidir. Bu da verilen hizmetleri doğru bir şekilde değerlendirecek kurumlara yönelik ihtiyacı meydana getirmektedir.
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Ülkemizde Sağlıkta Kalite çalışmaları oldukça yeni ve gelişmeye açık olarak başlamıştır. Yaklaşık 3 yıldır Kamuya bağlı tüm
sağlık kurum ve kuruluşları sundukları hizmetin kalite düzeyi açısından bir değerlendirmeye tabi tutulmakta ancak bunun sonucunda
akreditasyon anlamına gelebilecek herhangi bir belgelendirme henüz yapılmamaktadır.
Bu bağlamda dünyada var olan diğer sistemler incelenerek ülkemizde amaçlanan hedeflere en yakın olan avrupa akreditasyon modelinin detayları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, bir Avrupa modeli olarak Fransa’da kullanılmakta olan sistemin irdelenerek, Türkiye’deki sağlık sisteminde yapılması planlanan değişimler çerçevesinde Türkiye’nin kendine özgü sistemini kurmasına ışık tutmaktır.

Tartışma:
Fransa, GSMH’sına oran itibariyle ABD ve
İsviçre’nin ardından dünyada sağlığa en fazla harcama yapan üçüncü ülkedir. Sağlık harcamaları Fransa’da GSMH’nın %11’ine ulaşmıştır. Fransa’da ikamet eden herkes 2000
yılından beri Ulusal Sağlık Sigortası kapsamındadır. Sağlık sigortası, 3 büyük, 11 küçük
fon tarafından sağlanmaktadır. Bu fonların en
büyüğü ücretli çalışanlar içindir ve Fransa’da
ikamet edenlerin %84’ünü kapsamaktadır
(La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, CNAMTS). İkinci en büyük fon çiftçiler ve tarım çalışanları içindir ve nüfusun %7’sini kapsamaktadır
(Mutualité Sociale Agricole, MSA). Üçüncü
büyük fon ise bağımsız çalışanlar içindir ve
nüfusun %5’ini kapsamaktadır (Régime Social des Indépendants, RSI). Nüfusun %4’lük
kesimi ise diğer küçük fonlar tarafından kapsanır. Yasal statü itibariyle bu fonların tama-
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mı kamu hizmeti sağlamakla mükellef özerk
bir kamu kurumu niteliğinde, Sosyal Güvenlik
Bakanlığının denetimindedirler.
Hastalar Fransa’daki kamu hastanelerinde katkı payı harici ücret ödememektedirler.
Özel hastane ya da doktorlara başvuru halinde ise hastaya ibraz edeceği fatura karşılığı devlet tarafından belirlenen ve alınan hizmetin kamudaki karşılığı olan sabit bir miktar
geri ödenmektedir. Alınan sağlık hizmet karşılığında ödenen katkı payı, alınan hizmetin
niteliğine göre değişmektedir. Örneğin ilaçlar
4 kategoriye ayrılmış olup hayati ilaçlar %100,
normal ilaçlar %65, vitamin gibi bazı ilaçlar
%35 oranında geri ödenirken, bir kısım ilaçta
geri ödeme hiç yapılmaz. Tüm sağlık sektöründe devlet tarafından yürürlüğe konan fiyat
kontrolleri uygulanır. Ancak katkı payı ödeme
yükümlülüğü hastalığın ilerlemesi durumunda ortadan kalkmaktadır: Örneğin 30 günü
aşkın hastane yatışlarında, ciddi ve kronik
hastalık durumlarında, puanı belli bir seviyenin üzerindeki ameliyatlarda katkı payı muafiyeti uygulanmaktadır. Ayrıca, belirli bir eşiğin
altında gelire sahip olan hastalardan da katkı
payı alınmamaktadır, dolayısıyla kronik veya
ilerlemiş hastalık durumlarında sistemin sosyal dayanışma boyutu ön plana çıkmaktadır.
Fransa ülke olarak; İngiltere, Finlandiya,
İsveç, Norveç, Danimarka ve Portekiz’de olduğu gibi akreditasyondan sorumlu bağımsız, yasal temeli olan tüzel kişiliğe sahip Akreditasyon Konsey veya Kurumlarını kurmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde
yer alan Fransa’da, sağlıkta bir akreditasyon
programı mevcuttur. Akreditasyon proserdürü Fransa’ya 96-346 sayılı 24 Nisan 1996
tarihli yasa ile girmiştir. Program çalışmaları 1998-1999 yılında bir devlet kuruluşu olan
ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et

d’Evaluation en Santé: Ulusal Sağlıkta Akreditasyon ve Değerlendirme Kurumu) tarafından başlatılmış, 1999 yılında tüm hastanelere
5 yıl içinde akredite olmak mecburiyeti getirilmiştir. Bu uygulama zorunlu olduğu için “Avrupa tipi akreditasyon’’ olarak tanımlanmıştır.
Birçok ülkede ise akreditasyon isteğe bağlıdır. Fransa ve İtalya akreditasyonu zorunlu kılan ülkelerdendir. Tüm sağlık kuruluşları yasal olarak akreditasyon denilen dış değerlendirmeden geçmektedir.
Fransa akreditasyon sistemini oluştururken; İtalya, İrlanda, Sırbistan, Brezilya ve Suudi Arabistan gibi daha birçok ülkeyle beraber Kanada’nın CCHSA (Canadian Council on Health Services Accreditation: Kanada
Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Konseyi) akreditasyon modeli rehber edinilmiştir.

Fransa Akreditasyon Modeli,
Yüksek Sağlık Kurulu:
Fransız sağlık sistemine 24 Nisan 1996 tarih ve 96-346 sayılı Hastaneler Reformu kararnamesi ile giren Sağlık Kuruluşlarının Sertifikalandırılması uygulamasının amacı; kuruluşun hizmetlerinin kalitesinin bağımsız bir şekilde ölçülmesidir.
13 Ağustos 2004 yılında çıkarılan yasayla; Fransız hükümeti tarafından sağlık sisteminde bağımsız ve tek bir yapı olan HAS
(Haute Autorité de Santé: Yüksek Sağlık Kurulu) oluşturulmuş, ANAES’in tüm görevleri HAS’a yüklenilmiştir. Bu değişiklik sırasında doktorlara yönelik akreditasyon ile kavram karışıklığı yaratılmasının önüne geçmek
için kuruluşlar için akreditasyon terimi yerine “sertifikasyon” terimi (“accréditation des
établissements de santé” yerine “certification
des établissements de santé”) kullanılması-

na karar verilmiştir. Fransa’da HAS yasal konumu sayesinde Avrupa’da en geniş kapsama alanına, çok hızlı bir şekilde sahip olmuştur.
HAS’ın; ilaçların ve tıbbi cihazların değerlendirilmesi, sağlık kuruluşlarında akreditasyon prosedür ve kurallarının oluşturulması,
sağlık kuruluşları ve doktorların sertifikasyonu gibi çeşitli etkinlikleri vardır. Tüm bu çalışmalar çağdaş, bilimsel temellere dayanmaktadır.
HAS bir hükümet organı değildir. Mali
özerkliğe sahip tüzel kişiliği olan bağımsız bir
kamu organıdır. Hükümete ve meclise yukarıda bahsi geçen konularda rapor vermesi zorunlu kılınmıştır. Bu kuruluş; hükümet, sağlık
kuruluşları, ulusal sağlık sigorta fonları, araştırma organizasyonları, sağlık sendikaları ve
hasta temsilcileri ile yakından ilişkilidir. HAS
üç temel prensip üzerine kurulmuştur: çok
geniş faaliyet alanına sahip sağlıkta çapraz
denetim, bilimsel titizlik ve bağımsızlık.
HAS bir yönetim kurulu tarafından yönetilir, bir başkan ve 7 üyesi vardır. Kurumun Genel Müdürü Cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır. Organizasyon yönetim kurulu tarafın-
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dan stratejik görevleri yerine getirmek adına
çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Her yönetim kurulu üyesinin başkanlık ettiği uzman bir komitesi ve özel bir görev alanı vardır:
1. Medikal ve cerrahi hizmet değerlendirme
Komisyonu
2. Şeffaflık Komisyonu
3. Tıbbi cihazlar ve teknolojilerini değerlendirme Komisyonu
4. Uzun Süreli Hastalıklar ve Uzun Süreli
Hastalıklarda Hizmet Kalitesi Komisyonu
Fransa’da kronik hastalığı olan 7,5 milyon insan bulunmaktadır ve bu hastalıklar yapılan harcama toplam sağlık sigortası harcamalarının %58 ini oluşturmaktadır.
5. Halk Sağlığı ve Ekonomik değerlendirme
Komisyonu
6. Sağlık Kuruluşlarının Akreditasyonu
7. Tıbbi Bilginin Yayılması ve Kalite Komisyonu
Yönetim kurulu üyeleri; ikisi Cumhurbaşkanı, ikisi Millet Meclisi, ikisi Senato ve ikisi
de Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından
atanır. 6 Yıllık bir süre için ve en fazla iki defa
görevlendirilebilirler. Yönetim kurulunun yarısı
her üç yılda bir yenilenir.
Yıllık bütçesi 2008 yılı için 67 milyon avrodur. HAS’ın gelirini şu bileşenler oluşturmaktadır:
Devlet Sübvansiyonu %9
Genel sağlık Sigortası Sübvansiyonu %18
Genel Sağlık Sigortasından Kurum ve Kuruluşların sertifikasyonları karşılığı ödenen
%13
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İlaç Şirketlerinin reklam – promosyon harcamalarından alınan vergi
%30
İlaç ve tıbbi malzeme imalatçılarından alınan vergiler
%5
Döner Sermaye Kesintileri %25
Bütçenin %56 sı personel harcamalarına
gitmektedir. Çalışanlar;
1.

Daimi çalışanlar: 410 kadrolu çalışan,

2.

Dış çalışma arkadaşları:

a. Sağlık kurumlarının denetimleri için
ihtiyaç duyulan 775 “uzman denetleyiciler”
(expert-visiteur)
b.

34 Bölgesel Değerlendirme Görevlisi

c. 3000’in üzeride uzmanlık alanlarında
danışmalık görevi yapan uzman sağlık çalışanı bulunmaktadır.
Bu 775 kişilik uzman denetleyiciler
Fransa’da 1999-2006 yıllarında 3000’in üzerinde hastane denetlemiştir. Her bir uzman 3
yılda en az 12 denetleme gerçekleştirmektedir.
2005 yılında hesaplanan personel başına
ortalama eğitim 33,6 saattir. Bu eğitimler ofis
yönetimi, kişisel gelişim, yazılı ve sözlü iletişim, yabancı diller, sağlık ve güvenlik, kamu
yönetimi vb. konularını içermektedir. Eğitimler HAS tarafından verilmektedir.
HAS’ın görevleri yasalara dayanmaktadır.
HAS’ın ana görevleri şu şekilde belirlenmiştir:
1. İlaçların ve tıbbi cihazların ve hizmetlerin
yararlarının bilimsel olarak değerlendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmeleri veya ödenmemeleri konularında
öneride bulunma,

2. Sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti alanlar tarafından sağlık hizmet sunumunun
iyi kullanımını ve iyi uygulamaları teşvik etmek,
3. Sağlık kuruluşları ve ayaktan sağlık hizmetlerinde sağlık hizmeti kalitesini yükseltmek,
4. Tıbbi konularda yapılan bilgilendirmelerin
doğruluğu ve kalitesini kontrol etmek,
5. Fransa’daki ve uluslararası düzeyde sağlık sistemi aktörlerinin işbirliği içerisinde
çalışmalarını sağlamak ve bunu geliştirmek.
Bu çerçevede HAS,
1. İlaçların ve tıbbi cihazların ve hizmetlerin
yararlarının bilimsel olarak değerlendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmeleri veya ödenmemeleri konularında
öneride bulunma dışında,
2. Doktorların akreditasyonunu sağlamakta,
3. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının sertifikasyonunu sağlamaktadır.
Bu ana faaliyetlerin yanı sıra aşağıda yer
alan destek faaliyetler de mevcuttur.

1. Araştırma programı
Her yıl, faaliyet alanlarındaki konular ile ilgili araştırma projeleri için finansal destek
sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse; kalite girişimleri, hasta bakımı uygulamaları, klinik uygulama konusunda kılavuz, prosedürler için değerlendirme yöntemleri finansal
destek sağlanan projelerdendir.

2. Uluslararası ilişkiler
HAS hedef konularda ve know-how’da
daha fazla bilgi edinmeleri ve beceri ve kali-

te değerlendirmesi deneyimlerini paylaşmak
için, yurtdışında iş ortakları ile yakın bağlantılar geliştirmiştir. Birçok uluslararası konferans ve çalışma gruplarına katılmakta ve düzenli olarak yabancı heyetleri ağırlamaktadır.

3. Profesyonel kurumlar ve bilimsel
toplumları ile işbirliği
HAS uzmanları profesyonel kurumlara ve
bilimsel toplumlara düzenli bir katkıda bulunmaktadır. Tıp fakültelerinde; dekanlar ve öğretim üyeleri ile yakın temasta olması, tıbbi
müfredat içinde kalite girişimleri konusunda
eğitimi teşvik etmektedir.

4. Hasta grupları ve kullanıcıları ile
İletişim
Hasta gruplarının temsilcileri ve çeşitli komiteler ile çalışma grupları oluşturup, HAS’ın
etkisi ile vatandaşların beklentilerini dikkate
alan kararlar alınır.
Sertifikalamanın amacı sağlık kuruluşlarınca verilen hizmetlerin kalitesini arttırmak ve
halkı bilinçlendirmektir. Bu sertifikasyon devlet hastanelerini kapsadığı kadar özel hastaneleri de kapsamaktadır. Tüm sağlık hizmeti
sağlayıcıları ve tarafları ilgilendirmektedir.
HAS’ın sertifikasyon süreci:
Fransa’da sertifikasyon Kalite yaklaşımının canlandırılmasını ve ölümsüzleştirilmesini
sağlamıştır. Sertfikasyon denetimi kuruluşlar
için çok önemli bir süreçtir. Kriterlerin ilk versiyonu kuruluşların uygulaya adaptasyonunu
sağlamayı, ikinci versiyonu ise uygulamanın
medikalizasyonunu sağlamayı hedeflerken
2010 versiyonunda daha etkin ve sürekli bir
sertifikasyon hedeflenmiştir.
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1. HAS Sertifikasyonu Sağlık Kuruluşunu
oluşturan birimlerin değil kuruluşun sertifikasyonudur: denetim sistemi her birimin detaylı incelenmesi üzerine değil kuruluşun genel işleyişinin değerlendirilmesi
üzerine kurulmuştur
2. Sertifikasyon sistemi ayrıca iki tamamlayıcı amaç da içermektedir:
a. Kuruluşun hizmetin kalite ve güvenliğini
arttırmaya yönelik bir iyileştirme sürecinin
olması,
b. Esansiyel kabul edilen kriterlerde kuruluşun belli bir kalite seviyesine ulaşması. “Öncelikli Mecburi Uygulamalar” (PEP:
“Pratiques Exigibles Prioritaires”) için değerlendirme yöntemlerinin kalite ölçümlerinde etkin olmasının sağlanmasıdır.
Öncelikle sertifika isteyen hastane martnisan-mayıs aylarında HAS’a müracaat etmek zorundadır. Denetleme tarihi belli olduktan sonra sağlık kuruluşu iki ay içinde gerekli ücreti HAS’a ödemekle yükümlüdür. Sertifikasyon dört aşamada yer alır:

1. Kendi kendine değerlendirme
Hastane, referans veriler ile karşılaştırmalı olarak sunulan uygulamaları tanır, 215 kriter
üzerinde çalışır, zayıf noktalarını tespit eder
ve bunları düzeltmek için birkaç ayı vardır.

2. HAS uzmanlarının ziyareti
Bir kaç ay sonra, HAS tarafından oluşturulan uzman ekip kuruluşa gider, kuruluşun
hizmet uygulamalarının organizasyonu ve çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmesini yapar.

58

Performans Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı

3. Ertifikasyonun Tahsisi
Ziyaretten 6 ay sonra uzmanlar yorumları
ışığında, bir rapor derleyip, bir sertifika seviyesi belirlerler. Bu rapor, denetlemeden sonra 2 ay süreyi geçmemek üzere akreditasyon
kurumuna gönderilir. Raporlara itiraz yapılırsa HAS akreditasyon kurulu itirazı bir ay içinde görüşüp, nihai kararı verir.

4. Sonuçların Duyurulması
Olası sorunların analizinden sonra, rapor,
Bölgesel Hastane Ajansına (ARH) gönderilir
ve web sitesinde yayınlanır. Kuruluşun sertifikası HAS tarafından düzenlenir. Sertifika her
dört yılda bir yenilenir.
HAS’ın sertifikalandırma sisteminde birbirini tamamlayan üç versiyon bulunmaktadır.
İlk tur (V1=versiyon 1) 2007 yılında sona ermiştir. V1, 3 ana başlık 13 bölümde 86 referans maddeden oluşmaktaydı:
1.

Destekleyici Hasta Bakımı

a.

Hasta bilgileri,

b.

hasta dosyası,

c.

hasta hakları,

d.

hasta bakımı organizasyonu,

2.

Yönetim

a.

Yönetim mülkiyeti,

b.

insan kaynakları,

c.

lojistik fonksiyonlar,

d.

bilgi sistemi,

3.

Kalite ve Önleme

a.

Kalite yönetimi ve risk önleme,

b.

uyanık davranmak ve sağlığı korumak,

c.

gözetleme,

d.

önleme,

e.

bulaşıcı risk kontrol

İkinci döngüsü (sertifika 2. sürümü, V2:
versiyon 2) Mayıs 2005 yılında başlamıştır ve
2010 yılında sona erecektir. V2 toplam 53 sorudan oluşmaktadır. İlk bölüm 7 sorudan oluşan Yönetim Politikası ve Kalite adını almaktadır. İkinci bölüm Ortak Kaynaklar 17 sorudan oluşmaktadır; İnsan Kaynakları, Otelcilik ve Lojistik, Kalite Sistemi ve Risk Yönetimi,
Çevresel Kalite ve Güvenlik, Bilgi Sistemleri alt
başlıkları mevcuttur. Üçüncü bölüm Hasta Bakımı; Akut Bakımda, Psikiyatri ve Mental Sağlıkta, İlerleyen Bakımda ve Rehabilitasyonda,
Uzun Dönem Bakımda, Evdeki Hastane alt
başlıklarında toplam 19 soru, Tahakkuk ve Sürekli Kalite İlerlemesi; Profesyonel Uygulama,
İnsan Kaynakları, Otelcilik ve Lojistik, Bilgi Sistemi, Kalite ve Riskten Korunma, Stratejik Plan
başlıklarında toplam 10 soru yer almaktadır.
3. Versiyon olan V2010 ise 2 ana bölüm,
8 alt bölüm, 28 başlıkta toplam 82 kriterden
oluşmaktadır. Bu 82 kriterden 13’ü “Öncelikli Mecburi Uygulamalar” hakkındadır. Toplam
9 kriterde ise indikatör takibi sorgulanmaktadır. V2010’da 45 yönetimle, 37 hastalarla alakalı olmak üzere toplam 82 maddelik standart mevcuttur. V2010 versiyonunda; birinci
bölüm Kuruluş Yönetimi adı altında ve Stratejik Yönetim, Kaynak Yönetimi, Güvenli Bakım Kalite Yönetimi bölümlerinden oluşmaktadır. İkinci bölüm Destekleyici Hasta Bakımı
adı altında; Hasta Hakları, Hasta Verilerini Yönetme, Hasta Parkuru, Özellikli Bakım Desteği, Profesyonellerin Pratik Değerlendirmeleri
bölümlerinden oluşmaktadır.
Setifikasyonun Çeşitleri:
Bulunan eksiklikler doğrultusunda:

• Sertifikasyon (belge 4 yıl için verilir)
• Tavsiyeler ile sertifikasyon (HAS’ın raporunda tespt edilmiş konulara yönelik ara
ziyaretler yapılır, belge 4 yıl için verilir)
• Uygunsuzluklar ile sertifikasyon (belge 4
yıldan daha kısa bir süre için verilir, uygunsuzlukların düzeltildiği raporlara yansırsa süre uzatılabilir)
Bunun yanı sıra,
• Sertifikasyon askıya alınabilir: kuruluşta en az bir majör uygunsuzluk ile karşılaşıldıysa, HAS tarafından belirlenen bir süre
içerisinde kuruluş söz konusu majör uygunsuzluğu ya da uygunsuzlukları düzeltebilirse
sertifikasyon sağlanır
•

Non-sertifkasyon. Sertifiye olamamak

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Fransa’da
3000 hastane V1 tip, 826 sı V2 tip sertifika almıştır. 2007 yılında toplam 490 sağlık kuruluşu V2 sertifikası almıştır. HAS; 633 kuruma ilk,
33 kuruma planlanmış ziyaret (ikinci aşama,
ara ziyaret) gerçekleşmiştir.
Fransa, İrlanda, İskoçya ve İngiltere gibi
devletler yasalarla kamu sektöründeki hastanelerin standartlarını geliştirme faaliyetleri içerisindedir. Fransa’da nüfusun yaklaşık üçte ikisi alınan sağlık hizmetinden memnundur. 2000 yılında Dünya Sağlık Örgütü
Fransa’nın sağlık hizmetlerini hem hasta tatmini, hem de sonuçları bakımından dünyada
“en iyi” olarak seçmiştir.
Bu programda yer alma konusunda hastaneleri teşvik eden nedenler;

• Uyarılar

*yasal gereksinim,

• Uygunsuzluklar

*ilerleme özlemi

• Majör Uygunsuzluklar bulunabilir.
Bu Uyarı, Uygunsuzluk ya da Majör Uygunsuzluklar doğrultusunda ilk aşamada 3
çeşit sertikasyon verilebilir:

*ilgililer, yetkililer ve hastalar için bir marka
imajı olmasıdır.
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Sonuç
İçinde yaşadığımız dönemde hemen her alanda yaşamımızı etkileyen en önemli
kavram kalite olmuştur. Sağlık hizmetlerinde hassasiyet
her geçen gün artmakta, birçok ülke sağlık alanında kalite konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de
kalite çalışmalarına başlanması uzun yıllar öncesine dayanmakta ise de, bunların birer reform sürecinin parçası
olması yeni bir olgudur.
Fransa ülke olarak; akreditasyondan sorumlu bağımsız,
yasal temeli olan tüzel kişiliğe sahip Akreditasyon Konsey veya Kurumlarını kurmuştur. Ülke, tüm sağlık kurum ve
kuruluşları için mecburi kılınmış bir akreditasyon programına sahiptir. Bu çerçevede
Fransa’daki tüm sağlık kurum ve kuruluşları 4 yılda bir
Yüksek Sağlık Kurulu (HAS)
olarak adlandırılan özerk yapıya sahip bir kurum tarafından
belgelendirilmektedir.
Dinamik bir süreç olan kalite ve kalitenin denetimi konusunda Fransa hükümeti; zaman zaman çıkardığı yasalarla kamuya sağlık hizmeti sunan hastanelerin standartla-
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rını devamlı olarak geliştirme
faaliyetleri içerisindedir.
Ülkemizde yılardır belli
bir standarda kavuşturulmaya çalışılan sağlık hizmetleri, dünyada denenmiş ve verim alındığı görülmüş olan
sistemler örnek alınarak yeniden yapılandırılmalıdır. Her
ülke sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini göz önüne
alarak kendi kalite ve akreditasyon sistemini kurmaktadır.
Türkiye olarak bizler de kendi
sistemimizi kurmalıyız ki bugün geldiğimiz nokta itibariyle gerek alt yapı olarak gerekse toplumsal istek olarak bu
noktadan çok uzakta değiliz.
Türkiye’de sağlıkta henüz bir
akreditasyon sisteminin olmaması ve tamamen yeni bir
sistemin kurulmasının planlanması ülkemiz için çok büyük bir fırsattır.
Akreditasyon sistemini uygularken Fransa ve İtalya’da
olduğu gibi zorunlu olan “Avrupa tipi akreditasyon” modelini benimsenmeli ve hem
kamu sektörüne ait hem özel
sektöre ait tüm hastaneler
ve diğer tüm sağlık kuruluşları denetimden geçip sertifikalandırılmalıdır. Sertifika

bir nevi ruhsat niteliği de taşımalı, sağlık kuruluşu hakkında tüm halkın bilgi sahibi
olması şeffaf olarak sağlanmalıdır. Denetleyici kurumun
Devletin üst organları tarafından oluşturulan kamusal bir
kurum olması denetimin tarafsızlığı ve üstünlüğü açısından önemlidir. Hastane idare
etmekten elini çeken; düzenleyici ve denetleyici asli vazifesine dönmüş Sağlık Bakanlığı tarafından veya doğrudan
Başbakanlık tarafından oluşturulan bu kurum hazırlayacağı raporlarla sağlık sistemine yön vermeli ve sağlık ve
sosyal güvenlik harcamalarının miktarını ve yönünü tayin
etmelidir. Avrupa sistemlerine
göre yapılandırılacak olan bu
kurum sağlayacağı hizmetler
ve yapacağı değerlendirmelerle ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına, sağlık hizmetlerinde devlete binen yükün ve sorumluluğunun azaltılmasına, hasta memnuniyetinin arttırılması
ile beklentilerinin karşılanmasına ve Anayasamızda vurgulanan sosyal devlet ilkesinin
gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.
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Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite
Esaslı Uygulamalar Merkezi

Yoğun Bakım Ünitelerinde açık ziyaret uygulaması fikri, yoğun bakımların kapalı ve soyutlanmış yapıları nedeniyle tepki ile karşılanabilecek bir potansiyele sahiptir. Bazı gelişmekte olan ülkelerde, yoğun bakımlarda sadece sınırlı ziyarete izin verildiği görülmektedir. Bununla birlikte açık ziyaret uygulaması
gerekliliği konusunda genel bir kanı mevcuttur: uzun süreli girişlere izin verilmesinin insani boyutta uygun olacağı; çalışanlarda, hasta ve hasta yakınlarında memnuniyeti artıracağı düşünülmektedir. Bazı diğer çalışmalar,
bu uygulamanın hastalar için septik komplikasyonlarda bir artışa yol açmadığını, buna
karşın belli alanlarda hastaların durumlarında
olumlu gelişmelere neden olduğunu göstermektedir.

1) İtalya’da, Amerika New England’ da,
Fransa’da yoğun bakım ziyaretlerinde kısıtlama mevcuttur.

Yoğun Bakımlarda ziyaret uygulamaları:

4) Yoğun bakımların İtalya’da %95’ inde,
Fransa’da %82’sinde ziyaretçi içeri alınmadan önce önlük, bone maske gibi önlemler alındığı belirtilmiştir.

Bazı gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ve
araştırmalar incelendiğinde:
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2) Günlük ortalama ziyaret süresi İtalya’da
60 dakika, Fransa’da 168 dakika olarak
tespit edilmiştir.
3) Amerika Birleşik Devletleri genelinde çoğunlukla açık ziyaret veya kısıtlı ancak
uzun süreli ziyaretler kabul görmektedir.
Amerika Birleşik Devletlerinde yoğun bakım yatakları çoğunlukla tek oda şeklindedir. Bu odalarda hasta yakınlarının oturması için sandalye/koltuk bulunur. Hasta
yakınları hastaları ile uzun süre vakit geçirebilirler ve hatta kendilerine kitap okuyabilirler.

5) Yoğun bakımların %64-66’sında görüşmeden önce ailelere bilgilendirici materyal
verilmektedir.
Enfeksiyon Riski ve Kardiyovasküler
Komplikasyonlar için bilimsel kanıtlar incelendiğinde, sınırlanmış ziyaret politikaları ile i)
kardiyovasküler komplikasyonlar 2 kat daha
fazla ii) anksiyete skorları daha yüksek, iii)
çevresel mikrobiyal kontaminasyon daha fazla gözlenmekte; ancak iv) septik komplikasyonlarda artış bulunmamaktadır.
Konu ile ilgili sıklıkla ifade edilen diğer bazı
değerlendirmeleri kısaca özetlemek gerekirse:
1. Yapılan çalışmalar, aile veya arkadaşlarının ortamda bulunmasının hastada psikolojik stres meydana getirmediği, hastaya
güven verdiği ve sakinleştirdiği yönündedir.
2. Kanıtlar, ailenin varlığının hizmet sunumu-

na engel yaratmadığı, daha çok yardımcı
ve destekleyici olduğu yönündedir
a. Hasta ve yakınlarının eğitimi için fırsat oluşmaktadır.
b. Hasta ve klinisyenler arasında iletişimi kolaylaştırmaktadır.
c. Hasta yakınları, hemşire ve doktorlara hasta hakkında daha efektif geri bildirimlerde bulunmaktadırlar.
d. Bazı işlemler sırasında ve acil durumlarda hasta yakınlarının YBÜ’ inden
çıkarılabileceği kendilerine önceden
belirtilebilir.
3. Devamlı ziyaretlerde hasta yakınlarının yorulması, tükenmesi söz konusu olabilmektedir. Fakat serbest ziyaret saatleri hasta yakınlarındaki anksiyeteyi azaltmakta,
hasta ile geçirdikleri saatte daha rahat ve
güvenli hissetmelerini sağlamaktadır.
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Sonuç Ve Öneriler:
Bir açık yoğun bakım ziyaret uygulamasında kişilerin
içeride ne kadar kalabileceği
konusunun hastanın kararına
bırakılması iyi olabilir.
Bilinci kapalı hastalar için
hasta yakınları bu kararı vermelidir.
Ziyaretçilere kısa bir el hijyeni eğitimi verilmesi yeterli gözükmektedir. Galoş önlük
vb. ekipman şart olmamakla
birlikte Yoğun Bakım Ünitesinin kanaati doğrultusunda uygulanabilir.
Ziyaretçiler içeri alınma öncesi kısa, 5 dakikalık bir bri-

fingle hasta yanında yüksek
sesle ağlama gibi aşırı duygusal tepkilerden kaçınmaları, el
hijyenine dikkat etmeleri ve arrest ya da bakım gibi durumlarda dışarı çıkmalarının istenebileceği konularında bilgilendirilebilir.
Yoğun bakım çalışanlarının
ziyaretçilere iyi davranması ve
içeri girilmesini engelleyici söz
ve davranışlardan kaçınmaları konusunda bilgilendirilmeleri iyi olabilir.
Hasta yakınlarının hastanın
yanında oturabileceği yerlerin
ayarlanması da önem taşıyan
bir konu olarak görülmektedir.

Bütün bunların açık ve net
olarak belirtildiği, kolay okunabilen broşürler Yoğun Bakım
Ünitesi girişlerinde hasta yakınlarına sunulabilir.
İyi seçilmiş pilot çalışmalarla; Türkiye şartlarının sınanması, aksaklıkların görülmesi, hasta-hasta yakını -çalışan
memnuniyetinin anlaşılması
sağlanabilir.
Beyin Cerrahisi YBÜ, Kalp
Damar Cerrahisi YBÜ, Premature YBÜ’leri gibi yoğun bakım
ünitelerinde sağlık personelinin görüşleri daha ön planda
olabilir.

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği’nin görüş ve önerileri:

Yoğun Bakımlarda Ziyaret
Uygulamaları
Her toplumun kültürü farklı olduğundan biz
de toplumumuzun kültürü göz önüne alınarak
şu önerilerde bulunuyoruz:
1. Yoğun bakım ünitelerinde hasta ziyaretine
mutlaka izin verilmelidir.

7. Hasta yanına birden fazla ziyaretçinin aynı
anda girmemesi tercih edilmeli ancak özel
durumlarda buna da izin verilmelidir.
8. Hasta yakınının hasta yanında oturabileceği
bir sandalye veya koltuk olmalıdır.

2. Hastanın ziyareti diğer hastaların mahremiyetini bozmamalıdır. Hasta araları bölmeler ile kapatılarak (perde vs) bir hastanın ziyaretçisinin
diğer hastayı görmesi önlenmelidir. Video, kamera gibi sistemler kesinlikle yasaklanmalıdır.

9. Hasta yakınlarının hasta yanında durabileceği süreyi her yoğun bakım ünitesi kendisi belirlemeli ancak bu süre en az 30.dk olacak
şekilde düşünülmelidir.

3. Yoğun bakım personeli istediği zaman ziyaretçileri dışarı çıkarabilmelidir.

10. Hasta yakınları hastalara yapılacak işlemler
sırasında dışarı çıkarılabilmelidir.

4. Ziyaretçinin yoğun bakıma girişi sırasında el
yıkaması dışında ek bir önleme gerek yoktur.

11.Evde bakım hastası haline gelmiş hastalar
için bakım sürecini detaylı bir şekilde tanımlayan protokoller olmalı ve bakım süreci hasta
yakınlarına yazılı olarak da verilmelidir. Ayrıca
hasta yakınları için hazırlanmış bilgilendirme
kitapçıkları olmalıdır.

5. Hasta yanına girmeden önce ziyaretçiye kısa
bir bilgilendirme yapılmalı, hasta yanında
yüksek sesle ağlama gibi durumlar mutlaka
engellenmelidir.
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6. Yoğun bakım üniteleri kısıtlı veya açık ziyaret
konusunda kendileri karar vermeli ve bu karar yazılı olarak belli olmalıdır.
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